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Dansk udenrigsforvaltning
1660-70
af

Bente Halding

I. Den udenrigske forvaltning i København
Før 1660 repræsenterede de danske gesandter over for udlandet en rege
ring bestående af konge og rigsråd, hvoraf det sidste atter skulle repræ
sentere »folket«.1 Det vil sige, at gesandterne handlede på disse instansers
vegne, efter deres ordrer og i overensstemmelse med den politik, de førte.
Inden for udenrigspolitikken skulle kongen have rigsrådets samtykke til
at afslutte traktater og indgå forbund samt til at erklære krig, men var
derudover ellers enerådende. Som en art udenrigsminister havde kongen
dog den ene af rigsembedsmændene, »kongens kansler«, hvilken stilling
Kristen Thomesen Sehested som den sidste beklædte fra 1640 til 1657.
Kongens kansler var desuden den øverste leder af danske kancelli.2 Ifølge
den svenske gesandt i Danmark, Magnus Durells indberetning fra 16531654 bestod dette embede i at besørge »alle depecher, såvel inden- som
udenlands .... Når fremmede ministre have noget ved hoffet at forrette,
eller vigtige sager skulle afgøres, anmeldes det for kansleren, som siden
udvirker svar derpå hos Hans Majestæt, med de af rådet tilstedeværendes
vidende.«3 Som daglig leder af kancelliet havde oversekretæren, siden
1653 Erik Kragh, imidlertid også pligter inden for den udenrigspolitiske
administration. Han skulle bl. a. modtage og forhandle direkte med de
fremmede gesandter og ellers fungere som en art vicekansler.4 Også Kø
benhavns statholder og rigshofmesteren, hvis en sådan fandtes, havde for
pligtelser, der nærmede sig en udenrigsministers. Statholderen skulle
modtage gesandternes og agenternes indberetninger.5 Udenrigsministre i
moderne forstand var dog ingen af disse, idet de udelukkende var admi
nistratorer og rådgivere.
1. »Den danske centraladministration«. I. red. af Aa. Sachs. Knud Fabricius: »Kollegiestyrets Gennembrud og Sejr 1660—80« (cit.: »Den danske Centraladministration«. I.)
s. 116.
2. »Den danske Centraladministration«. I. s. 116.
3. Suhm: »Samlinger til den Danske Historie«. II, 3. s. 61f: »Udtog af den Svenske Re
sident Magni Durells Relation om Danmark«.
4. »Den danske Centraladministration«. I. s. 119.

5. »Den danske Centraladministration«. I. s. 123f.
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Datidens to eneste ekspeditionskontorer var tyske og danske kancelli.
Skønt kongens kansler og oversekretæren havde den udenrigspolitiske for
valtning under sig, hørte kun korrespondancen med Sverige, Rusland og
østersøprovinserne under danske kancelli, mens tyske kancelli tog sig af
forhandlinger med det sydlige og vestlige udland, korrespondancen med
de danske gesandter der, samt den indre styrelse af hertugdømmerne, dog
her begrænset af regeringskancelliet i Glückstadt under kansleren der,
Dietrich Reinkingk.6 Ledelsen af tyske kancelli lå i hænderne på over
sekretæren Theodor Lente, idet der siden Ditlev Reventlows afsættelse i
1648 ikke var udnævnt en tysk kansler.7
En egentlig grænse mellem de to kancellier i København eksisterede
imidlertid ikke. Sproget alene var som regel afgørende, således, at sager på
tysk gik til tysk kancelli og sager på dansk til danske kancelli. Fabricius
har hævdet, at den eneste forskel, der reelt var på de to kancellier, var
den, at tyske kancelli var uafhængigt af rigsrådet og rigsembedsmændene,
hvor danske kancelli var ekspeditionskontor for rigsrådet, og dermed un
der dettes opsyn.8 Grunden til dette udviskede skel mellem de to kancel
lier menes at være den ret sjældne besættelse af stillingen som tysk
kansler. Kongerne har formodentlig ønsket at være deres egne udenrigs
ministre med hensyn til den udenrigske forvaltning, der foregik fra tyske
kancelli. Dette har imidlertid medført, at breve til tyske kancelli i perio
der, hvor der ingen tysk kansler var, stiledes til kongens kansler, hvorved
tyske kancelli blev afhængigt af danske kancelli.9
En ændring af administrationen var en naturlig følge af enevældens
indførelse, hvorved den gamle forfatning i form af håndfæstninger var
ophørt at eksistere. Allerede en uge efter arvehyldningen forelå den 26.
oktober 1660 beslutning om oprettelse af tre kollegier, et statskollegium
under Joachim Gersdorffs ledelse, et skatkammerkollegium under Hanni
bal Sehested og et kancellikollegium ledet af Peder Reetz, der udnævntes
til kansler.
I Gersdorffs instrux af 26. oktober 1660 som rigsdrost nævnes stats
kollegiet første gang, ligesom dets formål ligger gemt i ordlyden: ». . . huis
6. »Den danske Centraladministration«. I. s. 134.
7. Kansler Ditlev Reventlow afsattes af Frederik III i 1648, antageligt p.gr. af sine stærkt

monarkistiske synspunkter, farlige på det tidspunkt, samt evt. p.gr. af modvilje fra
Christian Rantzau og Corfitz Ulfeldt.
8. »Den danske Centraladministration«. I. s. 116 og 135.
9. »Tyske Kancelli. Vejledende Arkivregistratur«, I. 1946. Indledning s. XIII, ved Johanne
Skovgård.
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vj hannem anbefalet worder enten mundtlig eller skrifftlig saavel frem
mede gesandter som ocsaa indwortis stenderne at proponere schall hand
med aid flijd oc troeskab forette.... at presidere udj woris statskollegio
.... vere angelegen att betenke oc troeligen angiffue alt huis kand tiene
til woris Rigers oc Landesz floer, fremvert oc bestyrckelse saa vel i Riget
med goed politie oc tienlige anordninger att giøre, som uden Riget med
gaffnligt venskab, correspondance oc forbund med fremmede stater, herrer
oc potentater at stifte, slutte oc underholde.. . .«10
Den 18. november fik kollegiet sin instrux, som i indhold svarede til
Gersdorffs, men dog lagde større vægt end denne på bestyrkelsen og be
varelsen af enevælden. Med hensyn til udenrigspolitikkens varetagelse hed
det: ». . . . Samme woris Collegium skal tage udi underd. oc flittig Act, paa
hvad Maade god correspondence med woris naaboer kand underholdes,
tienlig Forbund giøres, forbedres oc vedligeholdes med alt andet, hves
voris Rigers oc Landes Interesse med fremmede potentater och Republiquer kand vedkomme... .«n Med disse to instruxer fik statskollegiet til
opgave at tage sig af alle mere vigtige sager inden for landets styrelse og
heriblandt udenrigspolitikkens, udformning og forvaltning. Men skønt hen
sigten synes at have været den at gøre kollegiet til en art kombineret in
denrigsministerium og udenrigsministerium, var det dog hovedsageligt de
indenlandske sager, det kom til at beskæftige sig med i den korte tid, det
var aktivt. Allerede i 1662 omtales det af den svenske resident i Helsingør,
Gustav Duvall, som ude af drift.12
Statskollegiets udenrigspolitiske anliggender synes imidlertid at være
overtaget af en anden institution. Erik Arup, der i sin Danmarkshistorie
tillægger Gersdorff æren for statskollegiets oprettelse, mener, at rigsdro
sten deri så »et slags geheimeraad, en forsamling af de højeste rigsembedsmænd tilsat med nogle af hans (d. v. s. kongens) personlige fortrolige,
hvori alle de vigtigste og mest geheime statssager skulle drøftes.«13 Arup
forkaster dog selv tanken om, at statskollegiet skulle være blevet et gehejmeråd, idet han ikke mener, at kongen har ønsket, at de »gehejme« sa
ger skulle behandles i et kollegium. Dem ville han selv have lov at tage
stilling til.
10. »Aarsberetninger fra Geheimearchivet«. II. 1856—60. Udg. ved C. F. Wegener og A. D.
Jørgensen, s. 158f, 2 b.

11. »Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie 1660—76«. I. 1903. udg. af
]. Lindbæk. s. Iff.

12. P. W. Becker: »Samlinger til Danmarks historie under Kong Frederik Ill’s Regering«,
I—II. 1847—57 (cit.: P. W. Becker I. el. II.) I. s. 311 (14. okt. 1662).

13. Erik Arup: »Danmarks Historie«, III. udg. af A. E. Christensen 1955. s. 235.
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Ved adskillige tyske fyrstehoffer med kejserhoffet i spidsen havde der i
næsten 100 år eksisteret gehejmeråd, hvis fornemste opgave det var, at
tage stilling til de udenrigspolitiske problemer.14 Et gehejmeråd var således
ikke en fjerntliggende tanke, og umiddelbart efter enevældens indførelse,
da rigsrådets magt var brudt, findes udtalelser, der tyder på eksistensen af
et gehejmeråd herhjemme. Såvel instruxer som protokoller fra et gehejme
råd mangler imidlertid, og man må antagelig give Gunnar Olsen ret, når
han skriver, at hvis det har eksisteret på det tidspunkt, må det mere have
haft »karakter af tilfældighed«.15 Trods dette giver han dog gehejmerådet
skylden for, at statskollegiet mistede sin betydning.
Blandt de få kilder til dette gehejmeråd er de udenlandske gesandters
indberetninger, der ikke lader tvivl om, at der omkring kongen har grup
peret sig en række mænd i en art hemmeligt råd eller konseil.16 Som en
bestyrkelse heraf henviser Arup til et kongeligt rescript af 25. oktober 1660,
ifølge hvilket kongen forbeholdt sig et værelse uden for sit sovegemak,
hvor han kunne mødes med sine »personlige venner eller i alt fald tilhæn
gere af hans politik«.17 Fra gesandtskabsindberetningerne synes det at
fremgå, at den gruppe af venner og politiske tilhængere, som blev ladt ind
i dette gemak, hovedsageligt bestod af kollegiepræsidenterne for statskol
legiet, skatkammerkollegiet, krigskollegiet og kancellikollegiet, samt den
tyske kansler og rigsgreven, alle samtidigt medlemmer af statskollegiet.
Både Arups og Gunnar Olsens opfattelser med hensyn til gehejmerådets
oprindelse, er herudfra let forståelig.18 Det synes endvidere at fremgå af
indberetningerne, at dette råd blandt andet var tilstede, når gesandterne
var i audiens samt ved forskellige lejligheder, når vigtige udenrigspolitiske
problemer skulle drøftes. Ved den private audiens, den engelske gesandt
Sir Gilbert Talbot havde hos kongen i slutningen af september 1664, var
således Hans Schack, Hannibal Sehested, Peder Reetz og statholderen
Christoffer Gabel tilstede, og den 7. juli 1664 meddeler den svenske resi
dent Lilliencrona til Sverige, at Frederik III efter modtagelsen af nogle
breve fra England havde haft sit gehejmeråd hos sig, som på det flittigste
havde drøftet indholdet af brevene.19
14. »Den danske Centraladministration«. I. s. 139ff.
15. »Politikens Danmarkshistorie«, VIII, af Gunnar Olsen, s. 50f
16. C. O. Bøggild-Andersen: »Hannibal Sehested«. 1946, s. 346, og P. W. Becker, II, f.eks.
s. 342f.
17. Erik Arup: »Danmarks Historie«, III, s. 235.
18. »Den danske Centraladministration«. I, s. 196ff, og C. O. Bøggild-Andersen: »Hannibal

Sehested«, s. 346.
19. P. W. Becker. II, s. 33 (7. juli 1664) og s. 342 (1. okt. 1664).
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Disse vidnesbyrd, i forbindelse med forhandlingerne førte i det gehejmeråd, som blev oprettet under Griffenfeldt i 1670, og som sandsynligvis er
en legalisering af et allerede bestående råd, samt kendskabet til de arbejds
områder, som gehejmerådene i Tyskland beskæftigede sig med, synes at
godtgøre, at især udenrigspolitiske spørgsmål har været drøftet i »et gehejmeråd« før 1670, der tilsyneladende må betragtes som statskollegiets
uformelle afløser.
Som ovenfor omtalt havde det i 1660 været hensigten at oprette et kan
cellikollegium, der tilsyneladende skulle være en fælles afløser for de to
eksisterende kancellier, og Peder Reetz’ bestalling til kansler udnævner
ham tillige til præsident i et sådant kollegium.20 En kollegieinstrux mang
ler dog helt, og intet tyder på, at der har været holdt møder. Fabricius og
Bøggild-Andersen er enige om, at dette kollegium sandsynligvis har måttet
opgives på grund af kompetencestridigheder mellem de to gamle kancel
lier,21 da tyske kancelli ved oprettelsen af kollegiet ikke kunne undgå at
blive underlagt danske kancelli, eftersom lederen af dette var udset til kol
legiets præsident.
Begge de to gamle kancellier fortsatte således arbejdet i den gamle form
fra før 1660, som ekspeditionskontorer, danske kancelli dog kraftigt be
skåret ved oprettelsen af statskollegiet og skatkammerkollegiet. Sager ved
rørende hertugdømmerne samt udenrigske sager angående det sydlige og
vestlige udland, herunder korrespondancen med de danske gesandter der,
forblev under tyske kancelli, mens danske kancelli beholdt sagerne vedrø
rende østersøprovinserne, Rusland og Sverige og de danske udsendinge
hertil. At skillelinien mellem kancellierne dog også var et spørgsmål om
sprog fremgår ret tydeligt af visse af protokollerne i kancellierne. Som
eksempel kan nævnes, danske kancellis kopibog vedrørende udenrigske sa
ger22 og fra tyske kancelli en række af kopibøger over instruxer o. I.23
I protokollen fra danske kancelli, der som titlen siger, undtager de lande,
kancelliet normalt skulle beskæftige sig med, er indført instruxer m. m. på
dansk beregnet til følgende lande: Spanien, England, Frankrig, Holland og
Flandern, mens den anden protokolrække, hvis indhold er på tysk og latin,
20. »Aarsberetninger fra Geheimearchivet«. II, s. 159f. 2 c.
21. »Den danske Centraladministration«. I, s. 200f, og C. O. Bøggild-Andersen: »Hannibal
Sehested«, s. 358.

22. Danske kancellis udenrigske afdeling (cit.: DKUA). »Instruxbog oc uden Lands Sager i
Almindelighed dog Svenske oc Rydske undtagne«.

23. Tyske kancellis udenrigske afdeling (cit.: TKUA). Almindelig del. »Registranter over
Instruktioner, Memorialer, Kommissioner, Fuldmagter, og Creditiver«.
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behandler sager til de samme lande som protokollen fra danske kancelli.
Kansleren, Peder Reetz’ bestalling, der ligesom rigsdrostens er fra 26.
oktober 1660, er angående de udenrigspolitiske forhold enslydende med
dennes: »... huis oc vj hannem anbefalendis worder enten mundtlig eller
skrifftlig saa vel fremmede gesandter som indwortis stenderne att propo
nere, skal hand med aid flijd oc troeskab forrette. . .«24 I rentekammeret
findes desuden en bestalling udstedt til Reetz. Ifølge denne meddeles
kansleren endvidere følgende hverv: ». .. Udj synderlighed schall hand
flittig tilsee at alle Cancelli affaires de were sig tractater, alliancer, confoederationer, guarantier, instructioner, rescripta och andre saadanne ved
kommende forretninger tilbørligen bliver forfattet, forferdiget och expederet.. ,«.25 Lederen af danske kancelli beholder således posten som
»udenrigsminister«.
Ledelsen af tyske kancelli havde siden 1648 ligget hos oversekretæren
der, Theodor Lente. Den 28. april 1662 udfærdigedes en bestalling til
denne at være tysk kansler med tilbagevirkende kraft til 9. november 1660,
udnævnelsen skal dog ifølge den hollandske gesandt, Vogelsangh, nu være
foretaget i 1660.28 Lente fik dermed også formelt opsynet med tyske kan
celli, en stilling han beholdt, indtil han i 1667 blev syg og rigsmarskallen
Johan Christof von Kørbitz midlertidigt fik overdraget ledelsen af kan
celliet.27
Den 1. januar 1661 udnævntes den unge indvandrede tysker Conrad
Bierman til »Secretarius ved vort Collegio Status udj de udlandske sager
som daglig kunne forefalde ...« Han var som 25-årig kommet i den fran
ske diplomat Charles d’Avaugours tjeneste og efter dennes død i gesand
ten Hugo Terlons. Med denne kom han i 1658 til København og trådte
ved hans hjælp i dansk tjeneste med ovennævnte udnævnelse.28 Som se
kretær i statskollegiet skulle han »med aid Troskab, flid och Taushed
gjøre och forrette alt huis wij hannem, enten sielf eller ved woris Rigis
Drost, som wor president udj i forme wort Collegio Status, eller af Cantslern paa wore vegne och till woris tjeneste naadigst at schrifve eller gjøre,
befale eller befale lader . . .«. Endvidere skulle han »Saa och i alle maader
24. »Aarsberetninger fra Geheimearchivet«. II, s. 159f. 2 c.

25. Rentekammeret. »Fornembste Bestallinger«. (212.20 b, fol. 63ff og bilag, 212.23). Be
stallingen er i bilaget dateret til 11. april 1662 og er her fuldstændig, mens indførslen
i protokollen er afbrudt og indeholder adskillige rettelser. Således er »Cancelli affaires«

rettet fra »Stats affaires«.
26. Rentekammeret. »Fornembste Bestallinger«, og P. W. Becker. I, s. 433 (6/16 nov. 1660).
27. P. W. Becker. II, s. 33 (7. juli 1664) og s. 342 (1. okt. 1664).
28. »Dansk Biografisk Leksikon«, red. af P. Engelstoft: »Conrad Bierman von Ehrenschild«.
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rette och forholde sig effter wores Cantslie Instrux, och dend Eed hand oss
her paa gjort hafuer. . .«, for hvilket han oppebar 1200 rdl. årligt.29
I første omgang synes Bierman således at have overtaget den stilling som
sekretær for de udenlandske anliggender i statskollegiet, som oprindeligt
havde været tiltænkt Jens Juel. Ifølge bestallingen indtager Bierman imid
lertid en dobbeltrolle, idet han foruden at være underlagt statskollegiet er
underordnet kansleren og kancelli-instruxen, hvormed formodentligt me
nes tyske kancellis. Ejendommeligt er det dog, at Bierman udnævnes til
sekretær i statskollegiet og aflægger ed som sådan, men hovedsageligt har
virket i tyske kancelli.
Gennem Conrad Biermans hånd gled i de følgende år det meste af den
korrespondance, der gennem tyske kancelli førtes mellem kongen og ge
sandterne i udlandet. Han forfattede således koncepterne til kongens ud
gående breve og renskrev eventuelt disse, ligesom det antageligt er ham,
der decifrerede de breve, der indsendtes i koder, idet en række koncepter,
decifreringer og iøvrigt indførsler i diverse protokoller synes at være i
Biermans hånd. Desuden førte han selv korrespondance med de danske
gesandter i udlandet parallelt med kongens. Med henblik på disse hverv
kan der næppe være tvivl om, at Bierman har arbejdet for kancelliet
snarere end for statskollegiet, såmeget mere som dette meget hurtigt syntes
at miste sin betydning inden for de udenrigske sager.
Ifølge Joachim Gersdorffs og Peder Reetz’ bestallinger som henholdsvis
rigsdrost og kansler påhviler det i særlig grad disse to personer at tage sig
af de i Danmark værende udenlandske repræsentanter, et hverv, der for
kanslerens vedkommende er en fortsættelse af embedets pligter fra før
statsomvæltningen. Imidlertid synes der umiddelbart efter denne at have
hersket nogen tvivl om, hvem de udenlandske gesandter skulle henvende
sig til ved hoffet, når de ønskede audiens under den nye tingenes tilstand.
Da den svenske resident i Helsingør i midten af november 1660 kom til
København, henvendte han sig til den nye rigsskatmester, Hannibal Sehested, »for at spørge, hos hvem man nu skulle søge adresse til kongen, og
om han ei ville påtage sig den umage«.30 Iøvrigt må det ifølge bestallin
gerne til Gersdorff og Reetz anses for at have været den normale og kor
rekte fremgangsmåde, at gesandten henvendte sig til en af disse, når han
ønskede foretræde ved hoffet. Formodentlig er dog hurtigt rigsdrosten
gledet ud af billedet her. Han omtales således kun sjældent i de fremmede
29. Rentekammeret. »Fornembste Bestallinger«.
30. P. W. Becker. I, s. 209 (20. okt. 1660).
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gesandters relationer31, hvilket også synes at stemme overens med stats
kollegiets i praksis overvejende indenrigske virksomhed, mens kansleren i
høj grad synes at have været i kontakt med gesandterne. Gustav Duvall
ansøger således ham om audiens hos kongen, da han i april 1663 kommer
til Danmark som svensk resident.32 Endvidere fremgår det tydeligt af rela
tionerne fra næsten alle gesandterne, at den officielle kontakt med den
danske regering er opretholdt gennem kansleren, også selvom der var ud
nævnt kommissærer fra kongens side til at forhandle med den enkelte ud
sending. Duvall henvender sig således uden om disse til Reetz i forbindelse
med bl. a. hjemsendelse af svenske soldater i Danmark samt en klage fra
hertugen i Holsten over militære besværligheder der. Reetz har derefter
forelagt sagen for kongen, indhentet dennes afgørelse og forelagt den igen
for Duvall.33 Den officielle fremgangsmåde, hvor gesandten direkte ind
gav klager eller anmodninger til kancelliet, og sagerne søgtes ordnet på
officielt plan, var dog ikke den eneste. Under de svenske forsøg på at få
dansk tilladelse til at holde et ridende postbud gennem Danmark i stedet
for det agende havde residenten i første omgang henvendt sig til kansle
ren, men uden at opnå noget, hvorefter han henvendte sig til feltherren
Hans Schack og Hannibal Sehested, der lovede at rette henvendelse til
kongen gennem Frederik von Ahlefeldt og Christoffer Gabel, to af de per
soner, der stod sig bedst hos Frederik III.34
Efter at gesandten havde haft sin første audiens hos kongen, udnævn
tes, ser det ud til, i de fleste tilfælde kommissærer af kongen til at vare
tage de løbende forretninger og forhandlinger med udsendingen. Sådanne
kommissærer nævnes i forbindelse med næsten alle de udenlandske ge
sandter i København, de engelske, hollandske, franske og svenske, og de er
blevet udpeget mellem de fornemste medlemmer inden for regeringen.
Den hollandske resident le Maire får således som kommissærer Hannibal
Sehested, Peder Reetz og Christoffer Gabel,35 Sir Gilbert Talbot, den en
gelske gesandt, får ligeledes Sehested og Gabel,36 og van Amerongen også,
foruden Frederik von Ahlefeldt.37
Kontakten mellem den danske regering og de i København værende
31. P. W. Becker. I, diverse relationer fra Duvall, Vogelsangh og le Maire.
32. P. W. Becker. II, s. 1 (20. april 1663).
33. P. W. Becker. I, s. 224 (marts 1661).

34.

P. W. Becker. I, s. 239 (21. maj 1661).

35.

P. W. Becker. I, s. 287 (26. april 1662).

36.

P. W. Becker. II, s. 70 (13. april 1665).

37.

P. W. Becker. II, s. 74 (16. maj 1665).
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fremmede udsendinge synes således opretholdt ad forskellige veje. Det må
dog antages, at man ved formelle protester, henstillinger o. s. v. hovedsage
ligt er gået den officielle vej og først ved nærmere forhandlinger eller
sager af mere hemmelig natur har benyttet sig af eventuelle etablerede for
bindelser inden for hoffet og administrationen til at opnå det ønskede,
hvad enten det drejede sig om egentlige beslutninger eller blot oplysninger.
II. Diplomatiet i funktion

En vis international organisation af diplomatiet fandt sted i Europa i for
bindelse med fredsforhandlingerne ved Tredi veårskrigens ophør.38 Ved
denne lejlighed blev brugen af de diplomatiske titler lagt i nogenlunde
faste rammer i et forsøg på at undgå kompetencemæssige sammenstød
mellem de forskellige landes udsendinge under de i forvejen vanskelige
drøftelser, mens den øvrige del af diplomatiets modus agendi i højere grad
end anvendelsen af titler havde været det, var underkastet traditionernes
om ikke uforanderlige så dog fastere love. Dette gælder især for de papi
rer, som udsendingene udstyredes med, creditiver, fuldmagter og instruxer,
mens det diplomatiske ceremoniel, som kilderne kun sjældent kommer ind
på, og som derfor ikke skal berøres her, synes at have været under stadig
udvikling.

Creditiver
I ca. halvdelen af de omkring 70 instruxer udstedt til danske udsendinge i
årene 1660-1670 anmodes gesandterne om ved ankomsten til bestemmel
sesstedet at indlevere de medbragte creditiver eller legitimere sig ved hjælp
af disse ved hoffet og samtidig anholde om audiens. I fire tilfælde anmo
des gesandterne om også at bruge den medbragte fuldmagt som legitima
tion: ». .. Vermittelst beykommende Creditifs undt Vollmacht von uns
undt unserm Freundl. Lieben Vetter. .. Sein Person legitimiren undt nach
verstatteten Audientz . . .«.30 Den anden halvdel af instruxerne nævner
intet til hverken creditiver eller fuldmagter, men i forbindelse med den
overvejende del af disse instruxer ses creditiver og/eller eventuelt fuld
magter indført i kopibøgerne. Kun 10 instruxer synes helt at mangle for
bindelse med disse dokumenter.
38. Johan Christian Liinig: »Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum«. Leipzig 1719. I.

Indledning: »An den Leser«.
39. TKUA. Alm. del, »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, instrux til Ditlev

von Ahlefeldt, 14. dec. 1667, »Gesamtes Creditiv« udstedt både af kongen og hertugen
i Gottorp.
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Disse vidnesbyrd synes at tale for, at creditiverne og til dels også fuld
magterne har været anset for væsentlige som introduktionspapirer og legi
timation for diplomaterne. At creditiverne har været nødvendige under
streges af flere eksempler på gesandter, der på grund af defekte eller
manglende creditiver er blevet forment adgang til audienser eller forhand
linger. I januar 1666 tøvede man således ved det danske hof med at give
den engelske envoye Sir Gilbert Talbot audiens, efter at han havde aflagt
sin afskedsaudiens og modtaget recreditiv af kongen, hvorved hans am
bassade formelt var forbi. Han havde imidlertid fået modordrer fra Eng
land om at blive, men havde ikke samtidigt modtaget et nyt creditiv. Den
til Sverige bestemte hollandske gesandt de Groot fik under sit ophold i
København i 1668 ikke tilstået audiens hos dronningen af mangel på cre
ditiv, trods, det at han havde creditiv til kongen: »Hos dronningen har han
intet besøg aflagt; han havde intet creditiv til Hendes Majestæt og man
gjorde derfor vanskeligheder ved hans audiens.« skriver den svenske resi
dent i Danmark, Lilliencrona, om denne begivenhed.40
Som legitimations- og introduktionsskrivelse må stilles de krav til creditivet, at det giver oplysning om gesandtens navn, diplomatiske karakter
og ærinde, og den overvejende del af de danske creditiver opfylder disse
punkter. Som eksempel på creditiverne kan her tages det, der blev udstedt
for residenten i Wien, Andreas Pauli von Lilliencroen, ikke at forveksle
med den svenske Gustav Lilliencrona, resident i Danmark. Det er udstedt,
da han fik overdraget den danske repræsentation ved rigsdagen i Regens
burg41: »Wir Friedrich der Dritte.... Entbieten dem Hochbeborenen Für
sten Unserm besonders freundtlichen Lieben Vettern undt Brudern Herrn
Carl Ludwigen Pfaltzgraffen bey Rhein, des Heyl. Römischen Reichs
Erzschazmeistern undt Churfürsten in Beyern, Unsere besondere Freund
schafft undt was wir sonsten mehr Leibes undt Guttes vermögen zuvor,
hochgebohrener Fürst, freundtlicher Lieber Vetter undt Bruder. Alss wir
den Ehrenvester unsern Rath undt Lieben getreuen Andreas Paulli von
Lilliencroen zu diesen Reichstage alss unsern Abgesandten wegen unsern
Fürstenthumbs Holstein nacher Regensburg abgeschicket und demselben
zugleich committiret und anbefohlen sich bey Eur. Ld. anzumelden und im
Unserm Nahmen deroselben etwas vorzutragen, so ersuchen wir E. Ld.
hiermit Freundti. Vetter undt Brüderlich Sie wollen berührten unsern Ge40. P. W. Becker. II, s. 402 og 228. Lignende eksempler synes ikke i denne periode at fore

komme for danske gesandter i udlandet.
41. TKUA. Alm. del. »Instructions, Creditiven und Vollmachten etc.«, 30. nov. 1663. Ligelydende creditiv er udstedt i samme anledning til syv kurbisper.
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sandten zu Persöhnlichen Audientz verstatten, seinen anbringen gleich uns
Selbsten volkommenen Glauben beymessen .. ..« Dokumentet meddeler
her overbringerens navn - A. P. von Lilliencroen, - hans diplomatiske titel
- gesandt (abgesandt), - hans ærinde - forhandlinger angående fyrsten
dømmet Holsten.
Formlerne anvendt i det citerede dokument er typiske for de i creditiverne anvendte. Disse »formler« er imidlertid ikke fastere, end at læng
den på de enkelte creditiver kan variere ret kraftigt, men dog stramme
nok til, at ordene i det store og hele er de samme i alle creditiverne. Der
kan således ikke påvises nogen forskel i formuleringen afhængig af den
enkelte gesandt charge, således som J. C. Lünig hævder,42 og de formu
larer, man brugte i Danmark tidligere i århundredet, ifølge hvilke der blev
taget hensyn til rangen på den person dokumentet skulle overrækkes til konge eller kurfyrste for eks. - synes heller ikke at have været gæl
dende.43 Enkelte afvigelser fra det citerede creditiv findes dog. For resi
denternes vedkommende sker det ret hyppigt, at deres creditiver intet nær
mere angiver om anledningen til deres udsendelse, hvilket formodentligt
må tilskrives det forhold, at de kun i meget sjældne tilfælde får overdra
get specifikke hverv af afgørende karakter, idet deres opgave var at vare
tage den danske konges interesser i almindelighed på det pågældende sted.
Creditivet har ikke umiddelbart præg af at være et officielt dokument.
Indledningen, såvel som ordene »Freundti. Vetter undt Brüderlich« synes
i højere grad at lede tanken hen på en personlig skrivelse fra den ene fyrste
til den anden. I enkelte tilfælde anvendes da også udtrykket »Handschrei
ben«44 istedet for ordet »creditiv« om dokumentet. Dette er dog ikke mere
privat, end at udsendingen tilsyneladende afleverer det til den person ved
hoffet, der har med de udenlandske sager at gøre45, samtidigt med, at han
ansøger om audiens hos fyrsten, således at creditivet over for vedkom
mende person kan bevidne udsendingens ret til audiensen.
Kernen i creditivet er udtrykkene »im unserm Nahmen deroselben etwas
vorbringen« og især »seinen anbringen gleich uns selbsten volkommenen
Glauben beymessen«. Med disse ord udsendes og legitimeres i dette til42. J. C. Liinig: »Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum«, s. 374.
43. Tyske kancellis indenrigske afdeling (cit.: TKIA), »Formularbog«, 1608. Ifølge denne er

der tydeligt forskel på creditiver beregnet til kejser, konger, kurfyrster m.m.
44. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, creditiv til Conrad

Hesse 11. feb. 1662 og creditiv til Johan Christof von Kørbitz 5. aug. 1669.
45. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, creditiv til A. P.

von Lilliencroen 9. jan. 1663 og til Conrad Hesse januar 1662.
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fælde Lilliencroen som en repræsentant for Frederik III og bliver derved
symbolet på denne ved det kejserlige hof og rigsdagen i udførelsen af det
i creditivet omtalte hverv. Uden dette dokument kan han ikke betragtes
som repræsenterende sin konge og dermed ikke som legitim udsending. På
baggrund heraf kan creditivet defineres som det, der gjorde en mand til
gesandt.48
Fuldmagter
I en række tilfælde optræder den såkaldte fuldmagt ved siden af creditivet,
og i 4 tilfælde synes den anvendt som en art legitimation sammen med
creditivet. I alt synes fuldmagter at være udstedt til ca. halvdelen af de
ambassader, der er sendt ud mellem 1660 og 1670.
Fuldmagten er en overdragelse af magt fra en person eller institution
til en anden, og denne magtoverdragelse udtrykkes meget tydeligt i doku
mentet. I modsætning til creditivet er fuldmagten således udtrykkeligt et
åbent brev. Efter indledningen »Wir Friedrich der Dritte thuen hiermit
Kundt.. .« følger en introduktion af den befuldmægtigede gesandt samt
en redegørelse for anledningen til ambassaden og dermed udstedelsen af
fuldmagten, hvorefter selve magtoverdragelsen følger: ». . . wozu wir Ih
nen dann unsere vollkommende Macht undt Gewalt geben, Thuen auch
solches hiermit undt Crafft dieses offenen Briefes besten und bestendigsten
Massen, wie solches geschehen kann und mag derogestalt undt also, dass
Sie unsere gevollmechtigte Rähte alles das was zu befördern und endlichen
Behandlung solches .... (emnet) .... welches alles wie nicht weniger alss
wann es von uns selben geschehen wehre durch aus und in allen stett und
festiglich vorgenehm haben und halten dasselbe ratificiren undt unsere ge
vollmechtigte Rähte diessfals allerdings. Schadlos halten wollen .. .47
Fuldmagten, hvis ordlyd kan variere lidt afhængig af, om magtover
dragelsen omfatter en eventuel endelig traktatafslutning eller kun nær
mere specificerede aftaler, giver således gesandten magt til at handle på
sin herres vegne, uanset den diplomatiske karakter, han besidder, »Alss
wann es von selbsten geschehen wehre«, eller, som det også ligesom i cre
ditivet hyppigt udtrykkes, »im Unserem Nahmen«.
46. /. C. Liinig: »Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum«, s. 374 og »Dictionnaire Di
plomatique«, I—II, udg. af Academie Diplomatique Internationale, Paris 1937—38. I,

s. 1223f.
47. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, fuldmagt til Frede
rik von Ahlefeldt, J. C. von Kørbitz, Ditlev von Ahlefeldt og Christoffer Gabel i an
ledning af aegteskabstraktat mellem prinsesse Anne Sophie, Frederik Ill’s datter, og kur

prinsen af Sachsen, 29. sept. 1663.
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Imidlertid synes man ikke altid at kunne regne med, at diplomatens
fuldmagt gjaldt i sin fulde udstrækning, og dette ligger vel til en vis grad
i det forhold, at fuldmagten var afhængig af instruxen. Af forskellige
grunde kunne det være heldigt at give modparten i en forhandling indtryk
af, at man havde mere magt, end det egentligt var tilfældet, eventuelt for
ad denne vej at få oplyst, hvor langt modparten selv kunne strække sig,
eller for bevidst at lede denne såvel som omverdenen i almindelighed på
vildspor. Dette synes at være tilfældet med den fuldmagt, som den 12.
juni 1665 udstedtes til den danske resident i Stockholm. Ifølge denne fik
Jens Juel magt til »med de commissarier och deputerte som høybemelte
Hans Majestæt i Sverige paa sin side beschickendes och forordnendes vor
der, at tractere och handle om al huis før er meldet (d. v. s. et nærmere
forbund) och derud igen fuldkommeligen besluttet, ligervis som vi selff
personligen tilstede vaare ...«, hvilket skal »ubrødeligen holdes och effterkommes och siden af oss tilbørligen bekrefftes och ratificeres.«48 Værdien
af disse ord, som iøvrigt ifølge Georg Landberg40 er holdt i en for en fuld
magt meget forsigtig form, formindskes dog noget, når man i den med
følgende instrux giver Juel besked på uagtet fuldmagten straks at sende
den svenske proposition til traktaten hjem til Frederik III, så denne kunne
træffe den nærmere afgørelse. Hensigten med fuldmagten må have været
den at indgyde de svenske forhandlere en falsk tillid til danskernes ønske
om forbund. Dog må det forbehold tages, at den famøse instrux har været
hemmelig.
Forekomsten af fuldmagter synes at begrænse sig til de ambassader, der
blev sendt ud i forbindelse med forhandlinger, der sigtede mod eller di
rekte omhandlede juridiske forpligtelser for de implicerede lande, idet ko
pier eller omtale af fuldmagter udelukkende kendes i disse tilfælde, og det
er for usandsynligt, at de skulle være gået tabt ved alle de øvrige ambas
sader. Dokumentet findes således i tilknytning til forhandlinger, der er
direkte udsprunget af Danmarks udenrigspolitik på dette tidspunkt, nem
lig Frederik von Ahlefeldts forhandlinger i London i 1660-61 om en
dansk-engelsk traktat, Sehesteds forhandlinger om en traktat med Frankrig
i 1662-63, Poul Klingenbergs drøftelser med hollænderne i 1665-66 og
med den store kurfyrste og de øvrige deltagere i kvadrupelalliancen 1666
-67, Ditlev von Ahlefeldts forhandlinger med Brandenburg i 1666, freds
forhandlingerne i Breda 1667 samt Ulrik Frederik Gyldenløves forhand48. DKUA. »Svenske Acta«.
49. G. Landberg: »Johan Gyllenstiernas Nordiska Forbundspolitik«. Uppsala Universitets

årskrift 1935, nr. 10. II, s. 59f.
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linger med England i 1669-70.50 Hertil kommer endvidere de forskellige
afgørelser angående de ægteskabstraktater, der falder indenfor perioden,
alle gesandtskaber til rigsdagen og kredsdagene i Tyskland og endelig en
kelte fuldmagter udstedt til forhandlinger i hertugdømmerne, heraf 4 i
tilknytning til arvesagen i Oldenburg-Delmenhorst, to til forhandlinger
angående stridighederne om suveræniteten i hertugdømmerne og en ved
rørende godsfordelingen i Oldenburg. Stillet op over for de gesandtskaber,
der tilsyneladende ikke har haft fuldmagt, og som også er udsendt i for
bindelse med uoverensstemmelser i hertugdømmerne og grevskaberne, sy
nes det i almindelighed at fremgå, at fuldmagterne er udstedt, hvor man
var indstillet på, at forhandlingerne skulle føre til endelig afgørelse, mens
gesandter uden fuldmagter i højere grad synes at have haft indledende
eller generelle drøftelser for øje. Dog findes enkelte undtagelser, hvor
manglen på en fuldmagt kun kan forklares ved, at dokumentet er gået
tabt. Dette gælder således for Claus Ahlefeldt og Conrad Hesse, der i juli
1667 sendes til Oldenburg-Delmenhorst for på kongens vegne at modtage
hyldning51, samt for Conrad Hesse alene, da han i 1662 sendes til kreds
dagen i Nedersachsen; fuldmagten nævnes dog i dette tilfælde i gesand
tens instrux.52
Til de ambassader, der som regel er sendt afsted uden fuldmagt, hører
atter residentskaberne, hvilket synes at stemme overens med manglen på
nærmere begrundelse for ambassaden som vist i creditiverne. Fik residen
terne pålagt specielle hverv, der omfattede en juridisk afgørelse, udsend
tes tilsyneladende en ny instrux med fuldmagt, og undertiden fik residen
ten ved samme lejlighed en ny titel. Det første var tilfældet, da Jens Juel
i 1665 fik instrux til traktatforhandlingerne med Sverige, og det andet, da
residenten i Haag, Peder Charisius, i forbindelse med forhandlingerne i
Holland i 1666 blev udnævnt til envoyé extraordinaire sammesteds.53 Med
undtagelse af residenterne er dog udstedt fuldmagter til alle kategorier af
udsendinge.
Som en art udvidelse til selve fuldmagten tilføjedes undertiden i slut
ningen af denne følgende ord, eller ord med samme indhold: ». . . . da
Ihnen auch hierzu mehrer Gewalt, als hier in begriffen von nohten seyn
solte, wollen wihr Ihnen dieselbe hiermits gleich were es desidirter Massen
50. E. Marquard: »Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale indtil 1941«. 1952, passim.

51. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 8. juli 1667.
52. TKUA. Alm. del »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 20. maj 1662.
53. DKUA. »Svenske Acta«, 12. juni 1665 (Jens Juel) og E. Marquard: »Danske Gesandter

og Gesandtskabspersonale indtil 1914«, s. 276 og 288 (Peder Charisius).
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undt ausdrücklich hierin verfassen undt hierbeygesetzt, vollkomblich ge
geben undt mitgetheilet haben . . ,«54 En bestemt regel for, hvornår denne
udvidelse forekommer, kan ikke fastslås. Den optræder udover i fire instruxer kun i 14 fuldmagter, hvoraf de 12 er udstedt til udsendinge til en
af de tyske stater og havde titel af gesandt, legat, deputeret eller committeret, og står bl. a. i forbindelse med de ægteskabstraktater, der blev ind
gået inden for dette 10-år, og med problemerne i hertugdømmerne og
grevskaberne, problemer, der delvis må regnes for interne. To af de instruxer, der indeholder magt udvidelsen hører også under denne gruppe.
Den ene af disse er udstedt til Ludvig Schneidebach, råd i Glückstadt, til
kredsdagen i Strassfurt 166455, den anden er udstedt til Ditlev von Ahlefeldt m. fl. til forhandlinger i Lübeck i 166856. De sidste to fuldmagter er
udstedt til Frederik von Ahlefeldt og Ulrik Frederik Gyldenløve som extraordinære udsendinge til England i henholdsvis 1660 og 1669, og de to
sidste instruxer er udstedt til Hannibal Sehested til hans ambassade til
England, Nederlandene og Frankrig i 166257. I modsætning til de fore
gående fuldmagter sigter alle disse 4 papirer på traktatafslutninger af
udenrigspolitisk karakter, og alle tre udsendinge er indehavere af den for
modentligt højeste diplomatiske charge, extraordinær ambassadør58. Disse
tre ambassader går til de to største vesteuropæiske lande i forbindelse med
traktater, som man allerede inden, de var underskrevne, måtte anse for
bærende for landets udenrigspolitik fremover, samt til Holland, som man
allerede havde en aftale med. En begrundelse for udvidelsens forekomst
synes således klar.
Sammenligner man disse tre ambassader med tidens øvrige store ge
sandtskabsrejser til udlandet i forbindelse med traktatafslutninger eller
indgåelse af andre aftaler, forekommer det ejendommeligt at udvidelsen
mangler her, og alle fuldmagterne taget under et, synes der ingen klar be
grundelse eller regel at være for indsættelsen af udvidelsen i de enkelte
tilfælde. At den ikke har været anset for helt ufarlig, fremgår dog af den
forsikring om skadesløsholdelse fra kongens side, som man altid finder i
forbindelse med udvidelsen, enten i fuldmagten alene eller både i denne
54. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Crediciven und Vollmachten etc.«, fuldmagt til Hans

Schack, Christoffer Gabel og J. C. von Kørbitz, 21. dec. 1664.
55. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 9. april 1664.
56. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 27. juni 1668.

57. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, juni 1660 og 24.
april 1669. DKUA. »Instruxbog oc uden Lands Sager i Almindelighed dog Svenske oc

Rydske undtagne«, 28. dec. 1661 og april 1662. Den første annulleres dog.
58. Hannibal Sehested er dog extraordinær Deputeret (se s.

).
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og den tilhørende instrux: »... Undt unsere Gevollmechtigte Rähte dies
fals allerdings. Schadlos halten wollen.«59 Dette løfte forekommer dog i en
del tilfælde uafhængigt af udvidelsen, og en hel fast forbindelse mellem
de to elementer synes således ikke at have bestået.
Ligesom creditivet er også fuldmagten bundet af en ret snæver form.
Bortset fra de nævnte undtagelser og afvigelser er der ingen forskelle på
de enkelte fuldmagter, hvad formuleringen angår, og dette medfører, at
man ikke kan skelne mellem fuldmagter udstedt til forskellige diplomati
ske charger eller med henblik på bestemte kategorier af opgaver.
I fire tilfælde optræder fuldmagten som nævnt som legitimationspapir
sammen med creditivet, og indholdsmæssigt ligner den dette. Gesandten
og hans ærinde præsenteres i begge papirer, og såvel ordren om at aflevere
fuldmagten sammen med creditivet, som manglen på originalfuldmagter
og creditiver i gesandtskabsarkiverne antyder, at overlevering af begge do
kumenter har fundet sted, hvilket igen synes at vise en overensstemmelse
i brugen af de to papirer. Dette understreges yderligere af, at både credi
tiver og fuldmagter var affattet enten på det sprog, man talte ved det
modtagende hof, eller på latin, hvilket sidste anvendes over for England,
Frankrig, Spanien og en enkelt gang Holland.
I det foregående er creditivet defineret som det papir, der giver gesand
ten den symbolske funktion som repræsentant for en stat eller fyrste, mens
fuldmagten er baggrund for den juridiske funktion. I sig selv må dette skel
dog anses for at være for skarpt. Betragter man de væsentlige udtryk i de
to dokumenter viser det sig, at de praktisk taget er identiske: »gleich uns
Selbsten volkommenen Glauben beymessen« og »alss es von uns. selben ge
schehen wehre« og »im unserm Nahmen«. Fuldmagten synes således at
indeholde et symbolsk aspekt, ligesom også creditivet indebærer en vis. ju
ridisk magt. Creditivet indsætter gesandten som repræsentant for sin herre
- gør ham til symbolet på denne - men samtidigt indentificeres udsendin
gen som gesandt i et specielt ærinde. Selvom en gesandt ingen fuldmagt
har, besidder han alligevel en juridisk funktion qua sit creditiv. Han har
den juridiske ret til at udføre det ham pålagte hverv på grund af crediti
vet, der gør ham til gesandt i vedkommende ærinde. For fuldmagtens ved
kommende findes imidlertid kun et enkelt usikkert eksempel på, at den er
brugt som creditiv, uden et sådant medfølgende dokument har existeret.
Under forhandlingerne i Stockholm i 1665 fik Jens Juel der tilsendt
en fuldmagt uden at et creditiv tilsyneladende fulgte med, trods det, at
59. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, fuldmagt til J. C.
Kørbitz og Holger Wind 6. aug. 1664.
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forhandlingen betød en væsentlig udvidelse af hans hverv, som det gamle
creditiv ikke dækkede. Medmindre creditivet ved denne lejlighed er gået
tabt, haves her et eksempel på fuldmagten som overrækker af den sym
bolske funktion - kongens repræsentant ved den givne lejlighed.
Trods den tilsyneladende lighed mellem de to papirer, er der dog væ
sentlige forskelle. I de tretten tilfælde, hvor det er muligt ud fra kopierne
at drage sammenligninger mellem creditiv og fuldmagt udstedt til den
samme gesandt, viser det sig, at fuldmagten nøje præciserer rammerne
for udsendingens opgave, mens creditivet kun i almindelige vendinger an
giver formålet med ambassaden. Som eksempel kan nævnes dokumenterne
udstedt til Gyldenløve til ambassaden til England den 24. april 1669, hvor
creditivet erklærer, at han er sendt ud for at udbygge det gode forhold
mellem de to lande, mens fuldmagten udvider det til et snævrere forbund,
som man gensidigt er interesseret i at få sluttet.60 Dette forhold stemmer
overens med den forskel i karakter, der er på de to papirer. Creditivet
giver nok bæreren ret til at handle på sin herres vegne, men forpligter in
gen af parterne i juridisk henseende, mens fuldmagten, der er en uddele
gering af kongens - statens - magt, giver bæreren juridisk ret til at
handle og slutte på sin herres vegne, og juridisk forpligter denne til inden
for de givne rammer at anerkende, hvad der er aftalt. Heri ligger grun
den til, at fuldmagten må være mere detailleret i sin ordlyd end crediti
vet.61

Instruxer
Foruden creditiver og eventuelt fuldmagter blev gesandterne også udstyret
med instruxer. Med undtagelse af syv, hvor kendskab til ambassaden ha
ves fra anden side, må alle instruxerne udstedt i tiden 1660-70 anses
for at være bevarede.
En definition af instruxen eller instruktionen gives i indledningen til ad
skillige af disse: »Instruction! Vedgiffues Os Elski. Simon de Petkum,
huor effter hand sig i det engelske hof imedens hand sig der sammesteds
den hannem Oss Elski. Naad. abbetroede residents bestilling betiener, skal
haffues at rette og forholde. . .«62 Instruxen er altså gesandtens rettesnor
i udøvelsen af hvervet og indeholder som sådan nøje påbud om, hvorledes
60. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«.
61. Ifølge »Dictionnaire Diplomatique«, II, s. 418, kan fuldmagten betragtes som en art

creditiv, men den omfatter mere end dette og tildeles kun den befuldmægtigede gesandt.
62. DKUA. »Instruxbog oc uden Lands Sager i Almindelighed dog Svenske oc Rydske

undtagne«. Instrux til Simon de Petkum 12. maj 1664.
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dette skal udføres, lige fra formålet med sendefærden og forholdsregler
for eventuelle forhandlinger til, hvorledes udsendingen skal svare på visse
givne spørgsmål og forholde sig over for andre landes gesandter. Da instruxerne i modsætning til de øvrige papirer, creditiver og fuldmagter, er
udpræget individuelle, bliver det vanskeligt at opstille et skema over deres
indhold, skønt visse fællestræk gør sig gældende hovedsagelig i opbyg
ningen.
Efter indledningen opfordres gesandten normalt til hurtigt at begive sig
til bestemmelsesstedet, og ca. halvdelen af instruxerne indeholder derefter
påbud, for en stor del enslydende, om hvorledes udsendingen skal forholde
sig ved ankomsten der. Ditlev von Ahlefeldts instrux til BraunschweigLüneburg angående lensmodtagelsen af Stadt- og Butjadingerland den 14.
december 1667 giver ham således ordre til »... vermittelst beykommenden
Creditifs und Vollmacht von uns und unserm Freundl. Lieben Vetter....
seine Person legitimire und nach verstattete Audients die gewöhnliche Curialien so wie seinen bekannten Dexterität anheimb stellen, ablegen . . ,«63
I enkelte tilfælde er denne ordre nærmere specificeret, som for ex. til resi
dent A. P. von Lilliencroen, der i sin instrux den 1. januar 1663 beordres
til at aflevere creditivet til vicekansleren eller en lignende person ved kej
serhoffet, over for denne nøje angive formålet med ambassaden og der
efter anholde om audiens. Instruxen nøjes i forbindelse med denne audiens
ikke med at henvise residenten til de »sædvanlige curialier«, men beskriver
omhyggeligt, hvad han skal sige og gøre.64 Efter denne optakt følger de
påbud, der angår det egentlige hverv, undertiden afsluttet af ordren om at
handle i landets interesse, korrespondere med kongen og eventuelt andre
gesandter, og nu og da løftet om skadesløsholdelse. Anvendelsen af faste
udtryk findes dog kun i forbindelse med ankomsten ved hoffet.
Instruxerne er alle på dansk eller tysk, de to administrationssprog i
landet, således at instruxer udstedt til gesandter sendt til de tyske stater
for det meste er på tysk, mens de til ambassader til de øvrige lande i
Europa fortrinsvis er på dansk. Såvel dette som instruxens karakter af en
anvisning for gesandten, hvor creditiv og fuldmagt må anses for at være
udfærdiget til modparten, skulle gøre det usandsynligt, at denne også fik
instruxen at se. Tilsyneladende findes der da heller ikke i instruxerne selv
vidnesbyrd eller påbud om, at disse skulle være vist frem. Imidlertid ken
des fra denne periode to såkaldte »Secrete Instruction «-er, hvis eksistens
kunne tyde på, at de almindelige instruxer ih verfaid ved visse lejligheder
63. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«.
64. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.« (fol. 262).
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er blevet vist frem, omend uvist til hvem. Grunden hertil kun være taktisk
i eventuelle forhandlinger, hvor man kunne formode, at der fra modpar
tens side ville blive udtrykt ønske om nærmere kendskab til ambassaden,
eller fremvisning af instruxen i andre situationer kunne vise sig nødvendig.
Jens Juel fik ved siden af sin residentsinstrux den 28. februar 1662 en
»Secrete Instruction«, udstedt den 13. marts samme år.65 Den officielle
instrux giver ham ordre til at undersøge proceduren ved audienserne ved
det svenske hof, inden han selv præsenteres. Efter aflæggelsen af de »sæd
vanlige curialier« skal han forsikre kongen om Danmarks ønske om ven
skab samt conversere dronningen. Derefter skal han gøre sig kendt med de
fornemste ministre i Sverige, så han gennem dem kan indhente oplysnin
ger af interesse for Danmark. Han skal repræsentere kongen vel og sørge
for, at der tages det rette hensyn til hans rang uden at vække andre ge
sandters anstød, vogte danske undersåtters interesser samt skrive rappor
ter hjem, eventuelt i kode. Over for denne meget tilbageholdende instrux
står den hemmelige instruktion, som påbyder Juel ved konferencerne med
svenskerne at søge oplyst, om den svenske regering arbejder med noget
»som dennem til misfornøyelse och misforstands begyndelse imellem cronerne under woris regering forløber, och da lade sig forstaae at hand
seerdelelig er befalet om sligt at fornemme«, samt hindre forsøg på at øde
lægge venskabet. Besværer svenskerne sig, må Jens Juel dog ikke indlade
sig i diskussioner, men skal først indhente nærmere ordrer hjemmefra.
Han skal desuden søge at holde sig underrettet om de »svenske freds og
og feydes consilia« og deres årlige »krigspræparatorijs«, søge oplysning om
Sveriges traktater med andre lande og disses indhold, »saa och huorledeis
hertogen aff Gottorp er i den franchsorkiske alliantz indsluttet«, hvor stor
den svenske hær er, og hvor den ligger samt den svenske sømagt. Desuden
skal han indhente oplysninger om »commerciens beskaffenhed och til
stand.«
Den anden hemmelige instrux er udstedt til Hannibal Sehested den 22.
marts 1662 med den ordinære instrux dateret formodentlig til april samme
år.86 I den hemmelige instrux får Sehested besked på at overbevise Fran
krig om fordelene ved et forbund med Danmark snarere end med Sverige
samt høre, hvorledes man i Paris stiller sig til eventuel dansk hjælp til
65. DKUA. »Svenske Acta«.
66. DKUA. »Instruxbog oc uden Landske Sager i Almindelighed dog Svenske oc Rydske

undtagne«. Kopien af den ordinære instrux er her udateret. I TKUA. Frankrig C.
Hannibal Sehesteds gesandtskabsarkiv »Alm. kopibog« er den dateret til 9. april 1662.
I denne pakke ligger også den hemmelige instrux.
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Holland, hvilken man ifølge traktaten af 1649 var forpligtet til at yde.
Han skal desuden søge at udvirke bedre subsidier fra England end opnået
gennem traktaten af 1661. Den vigtigste paragraf i instruxen må følgende
dog anses for at være: »Och efftersom mand her icke kand vide huad
casus och hendelser wores ambassadør ved det frandtzøsche hoff till wores
aduantage kunne forekomme huorudj blant maasche nogle kunde findes
till wores interesses forbedring inclinerede och aff saadan natur att vj
siett ingen forholl derom først till oss at referere ville tillade, Da maa
wores ambassadeur som wores naadigst intention ey mindre end oss hans
troeskab och iffver till woris tieneste at forfremme er bekiendt udj saadan
tillfalls saadanne propositioner modtage och slutte, dog att England och
Holland icke choqueres.« Denne udvidelse, der langt overskrider de mere
almindeligt forekommende, må betragtes som enestående ihvertfald for
denne periodes vedkommende, men er dog næppe blevet efterlevet i sin
fulde udstrækning. Den traktat, der skulle forhandles om, blev nøje drøf
tet i korrespondancen mellem Sehested og kongen67, og der er tilsynela
dende ikke opstået situationer af den art, som instruxen forudsætter. Den
officielle instrux omfatter ligesom den hemmelige også Sehesteds besøg i
England og Holland og beskæftiger sig for disse landes vedkommende ho
vedsageligt med det gode forhold mellem dem og Danmark, som man
håber at kunne bibeholde. Men hensyn til besøget i Frankrig omfatter den
foruden hentydninger til det gode venskab også forslag til en traktat. In
struxen må dog sammenlignet med den hemmelige anses for ret intet
sigende.
Også de få såkaldte »Nebeninstrux«-er synes at være hemmelige. Titlen
skiller dem tydeligt ud fra de almindelige instruxer som udvidelser til
disse, ligesom også indholdet og anledningen synes at kunne sidestilles
med de to hemmelige. Materialet er dog for spinkelt til, at noget afgø
rende om deres karakter kan siges.68

De diplomatiske titler
Af det foregående fremgår det, at der findes forskellige arter af gesandter,
og i kilderne synes der at eksistere en uoverskuelig mængde af titler på
regeringens udsendte repræsentanter, uden at det fremgår klart, hvilken
forskel, der er på titlerne. I alt kan der skelnes mellem følgende titler
eller diplomatiske karakterer: ambassadører, envoye, gesandt og deputeret,
67. TKUA. Frankrig C. Hannibal Sehesteds gesandtskabsarkiv, »Alm. Kopibog«.
68. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 9. jan. 1663 og 8.

juli 1667.
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der alle synes at kunne være både ordinære og extraordinære, committeret,
plenipotentiar og resident, samt konsul, agent og korrespondent.
I første omgang synes udsendingene at kunne opdeles i to grupper, de
extraordinære og de ordinære gesandter. Af de første anvendes i perioden
her flere forskellige former, der dog synes at være identiske.
Udtrykket ambassadør exstraordinaire optræder flere gange. Det synes
at svare dels til legatus extraordinarius, idet begge titler anvendes i Ulrik
Frederik Gyldenløves instrux til England i 1669,60 dels til extraordinaire
gesandt, idet Kørbitz den 29. december 1668 i sin instrux til et »extraor
dinaire Gesandtschaft« kaldes extraordinær ambassadør.70 Det hyppigst
anvendte udtryk for en extraordinær udsending er imidlertid det franske
envoye extraordinaire,71 som også synes synonymt med ovenstående titler.
Frederik Gabel kaldes således i sin instrux fra 1667 for envoye extraordi
naire mens hans, i sine creditiver benævnes ablegatus extraordinarius, hvor
ablegatus- må anses for en fortysket form af og derfor identisk med det
latinske legatus.72 Endvidere må titlen extraordinær deputeret anses at
være identisk med de hernævnte titler, idet Sehested i 1661 får valget mel
lem denne titel og benævnelsen gesandt og året efter af kongen får ordre
til at beholde sit extraordinære gesandtskab.73
Fire af de extraordinære ambassader er sendt ud i forbindelse med for
handlinger og afslutninger af traktater, nemlig den senere storkansler Fre
derik von Ahlefeldts gesandtskabsrejse til England i 1660-61, Hannibal
Sehesteds til England, Holland og Frankrig 1662-64, Ditlev von Ahle
feldts til Brandenburg i 1666 og Ulrik Frederik Gyldenløves til England
i 1669-70. For de øvriges vedkommende drejer to sig om erstatninger
for residentskaber, idet residenten i Haag, Peder Charisius, den 14. decem
ber 1667 udnævnes til extraordinær envoye samme sted,74 mens Frederik
69. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 24. april 1669.
70. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«.
71. Findes i danske kilder kun i den extraordinære form.
72. TKUA. Alm. del. »Ausländisch Registrant«. 24. dec. 1667.
73. Hannibal Sehesteds instrux, 28. dec. 1661 og kongens brev 27. jan. 1663, begge i DKUA.

»Instruxbog oc uden Landske Sager i Almindelighed dog Svenske oc Rydske undtagne«.

Titlen extraordinær deputeret kendes i øvrigt kun fra en anden lejlighed, nemlig da den
danske gesandt i England, Henrik Willumsen Rosenvinge, i 1659 fik den. (E. Marquard:
»Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale indtil 1914«, s. 360 og 361).
74. DKUA. »Instruxbog oc uden Landske Sager i Almindelighed dog Svenske oc Rydske

undtagne«. E. Marquard nævner i sit værk »Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale
indtil 1914«, s. 276 og 288, en lignende udnævnelse i 1666, men dokumenterne hertil har

ikke kunnet findes.
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Gabel ti dage senere får instrux som extraordinær envoye i Frankrig til
erstatning for residenten der, Marcus Giøe.75 De to sidste extraordinære
gesandter er Ditlev von Ahlefeldt, der sendes til en række af de nordtyske
stater i forbindelse med alternationssagen i februar 1668,76 og Kørbitz, der
i december samme år sendes til Dresden som kongehusets repræsentant
ved en barnedåb.77
De ordinære ambassader omfatter alle former for udsendinge, ambassa
dører, gesandter, deputerede, committerede, plenipotentiarer og residenter,
hvoraf de to sidste dog aldrig udvides med extraordinær.
Titlen ambassadør er kun en gang i perioden brugt i en instrux, nemlig
til Frederik von Ahlefeldt i 166578 og må formodes at svare til gesandt, da
extraordinær ambassadør og extraordinær gesandt er synonymer. Udtryk
ket gesandt, der hyppigt er anvendt i betydningen »en udsending«, optræ
der ligeledes kun sjældent som titel, således to gange til udsendinge til
rigsdagen i Regensburg,79 i 1667 til Ditlev von Ahlefeldt i en sendelse til
Braunschweig-Lüneburg80 samt ved sendelser til kredsdagene. Desuden
får rigsgreven Christian Rantzau titlen, da han i 1662 repræsenterer kon
gen ved et bryllup i Dresden81. Også deputeret synes ved sin forbindelse
med extraordinær at være identisk med gesandt og ambassadør. Titlen op
træder undertiden sammen med udtrykket abgeordnet, der har samme be
tydning som deputeret selv - delegeret, udsending. Den synes udelukkende
tildelt udsendinge til hertugdømmerne og den kejserlige kommission. Med
en enkelt undtagelse omfatter disse gesandtskaber normalt flere personer.
Den hyppigst anvendte titel er committirter, eventuelt i formen commissær. Den er tildelt udsendinge, der skulle forhandle om de ægteskabstrak
tater, der blev indgået i den behandlede periode samt besigtige en prin
sesses livgeding.82 løvrigt er også denne titel hovedsageligt anvendt ved
75. TKUA. Alm. del. »Ausländisch Registrant«. 24. dec. 1667.
76. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 29. feb. 1668. Al

ternationsstriden gik helt tilbage til 1650’erne og drejede sig hovedsageligt om repræ
sentationen på kredsdagene. (Regeringskancelliet i Glückstadt XII. »Gesammthaus Hol

stein«, 15).
77. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 29. dec. 1668.
78. TKUA.

Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 27. maj 1665.

79. TKUA.

Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, Conrad Hesse jan.

1662, A. P. von Lilliencroen jan. 1663.
80. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 14. dec. 1667.
81. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 23. sept. 1662.

82. De omtalte ægteskabstraktater er indgået mellem kurfyrsten af Sachsen og Frederik Ill’s

datter i 1664—66, og Christian (V) og prinsessen af Hessen—Cassel i 1667. Den be-

218

sendelser til hertugdømmerne og oftest, hvor flere blev sendt ud sammen.
Gesandterne får ofte i deres papirer udtrykket »Unsere gevollmechtigte«
hæftet på deres titel, når en fuldmagt foreligger, uden at der i disse til
fælde synes at være tale om en titel i sig selv. Den franske form for be
fuldmægtiget, plenipotentiaire, er ihvertfald en gang brugt som sådan.
Den 6. januar 1667 får generalpostmester Poul Klingenberg og residenten
i Haag, Peder Charisius, instrux om, som plenipotentiaires at deltage i
freds forhandlingerne i Breda som danske forhandlere.83 Enhver antydning
af en anden titel mangler og anvendelsen af udtrykket plenipotentiaires i
selve instruxen på samme måde, som de andre titler er brugt i andre instruxer, samt udskriften på flere breve sendt til de to gesandter viser, at
der her er tale om en titel.84 I februar 1666 får Ditlev von Ahlefeldt i en
instrux titlen »Envoye Extraordinaire et Plenipotentiaire«.85 Der kan her
være tvivl om plenipotentiaires står sideordnet med extraordinaire eller
envoye. Meget taler dog for, at det på baggrund af Klingenbergs og Cha
risius’ udnævnelse til plenipotentiarer er den sidste mulighed, der er den
rette. Er dette tilfældet, vil det sige, at plenipotentiarer må anses for lige
stillede med envoyes extraordinaires.
Alle de ovenfor omtalte former for udsendinge synes med to undtagelser,
Frederik Gabel og Peder Charisius, at dreje sig om gesandter sendt ud med
specielle emner for øje. Titlen resident angiver et lands fastboende repræ
sentant ved det hof, han var crediteret til. Dette understreges af residentinstruxerne, hvis indhold er væsentlig forskelligt fra det i de øvrige ge
sandters instruxer.80 Hvor disse normalt kun beskæftiger sig med et
bestemt emne og går nøje i detailler med dette, omhandler residentinstruxerne mange forskellige sager, som oftest af mindre betydningsfuld karak
ter. Danmark havde kun residenter i lande, som man havde en stærk po
litisk tilknytning til, og hvor forholdene krævede, at man havde en fast
repræsentant på stedet, nemlig Frankrig, England, Nederlandene og Svesigtigede livgeding, er den tildelt Frederik Ill’s anden datter i 1669 ved ægteskabet med
hertugen af Gottorp.

83. TKUA. Aim. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«.
84. TKUA. Nederlandene C. Poul Klingenbergs, Hannibal Sehesteds og Peder Charisius*
Gesandtskabsarkiv »Instruktion, Ordrer, indkomne Breve og Ekstrakter af Relationer og

udgaaende Skrivelser«.

85. TKUA. Aim. del. »Koncepter til Instruktioner, Memorialer, Kommissioner, Fuldmagter
og Kreditiver«, 14. feb. 1666.
86. Der ses her bort fra den instrux som extraordinær envoye, som udfærdigedes til Frederik
Gabel » 1667, da han afløste residenten i Frankrig. Charisius’ instrux som extraordinær
envoye findes desværre ikke, hvis den overhovedet er blevet udstedt.
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rige samt ved kejserhoffet. Endvidere havde man en resident i Spanien
indtil 1662, Cornelius Lerche, hvorefter repræsentationen her overdroges
til ubetitlede personer.
Sammenlignes de i det ovenstående behandlede titler og de hverv, der
er tildelt hver af disse, med hinanden, synes det at fremgå, at der ikke er
principielle afvigelser mellem de hverv, der er pålagt de extraordinære
udsendinge, den almindelige ambassadør og gesandterne, og heller ikke
mellem de hverv, der er overdraget deputerede og committerede, mens der
synes at være et vist skel mellem disse to grupper indbyrdes. Den første
gruppe synes således i hovedsagen at beskæftige sig med gesandtskaber,
der sigter mod indgåelse af juridiske forpligtelser for landet over for
andre lande eller har til formål at repræsentere kongen ved vigtigere be
givenheder i udlandet, f. ex. rigsdagen i Regensburg og dåbsfesten i
Dresden87. Deputerede og committerede synes derimod alene anvendt i sa
ger, der angik kongehuset - ægteskabstraktaterne - eller kongen i dennes
egenskab af hertug i Slesvig-Holsten. Der synes således at være tale om en
art indenrigske gesandter. Da det imidlertid i stor udstrækning er embedsmænd fra kancellierne, der sendes ud i disse sager, er det nærliggende
at antage, at de udsendte deputerede og committerede svarer til de com
mitterede og deputerede, der inden for indenrigsforvaltningen indsattes i
kommissioner88. I overensstemmelse hermed er det, at hvervene overlades
til de egentlige gesandter, i det øjeblik de kræver behandling uden for den
danske konges egne lande.
Omkring en fjerdedel af alle gesandterne i denne periode blev tilsyne
ladende sendt ud uden diplomatiske titler. Grunden hertil er uklar. Ge
sandtskaberne omfatter rejser såvel til Nederlandene, Spanien og de tyske
stater, som til Gottorp, og i adskillige tilfælde findes der nøjagtigt tilsva
rende eksempler på gesandtskabsrejser, hvor gesandterne har fået en titel
tildelt. Dette er bl. a. tilfældet, hvor Conrad Hesse i 1662 udnævnes til
abgesandt, da han sendes til den nedersachsiske kredsdag, mens Hieronimus von Witzendorf, da han i 1667 sendes til den westphalske kredsdag,
ingen diplomatisk titel får89.
87. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«. Conrad Hesse,
januar 1662, A. P. von Lilliencroen, januar 1663, begge til Regensburg. Christian Rant
zau, 23. sept. 1662 til Dresden.

88. F.eks. kommissionerne nedsat i forbindelse med den ny matrikel i 1665.
89. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«. Jan. 1662 og 10.

aug. 1667. Udsendinge til kredsdagene kaldtes normalt gesandter, men ved en lejlighed

synes ingen sådan titel at være tildelt.
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Ved en nærmere gennemgang af samtlige disse titelløse gesandter, viser
det sig, at med undtagelse af tre, er alle sendt ud med deres hjemlige em
bedstitler. Christian Rantzau rejser 1662 til Tyskland i sin egenskab af
premierminister90 og Johannes Helm som vicekansler01. Lünigs hypotese,
at det hovedsageligt skulle være folk med højere titler og af højere rang
end den, en diplomatisk titel kunne forlene dem med92 kan dog ikke holde
stik, dels fordi flere af udsendingene er indehavere af forholdsvis lave
titler hjemmefra, såsom det udefinerbare »råd«, dels og især fordi flere af
de titelløse gesandter ved andre lejligheder både før og siden har fået til
delt gesandtskabstitler uden hensyntagen til eventuelt højere hjemlig rang.
Som eksempel kan nævnes Johan Christof von Kørbitz, der både i august
1662 og 1669 rejste ud som rigsmarskal, mens han i december 1668 send
tes til Dresden som extraordinær gesandt og i 1663, 1664, 1666 og 1667
til Sachsen og Hessen-Cassel som committeret. I dette tilfælde drejer det
sig tilmed om ambassader til de samme steder. Hverken bestemmelsesste
det, den hjemlige rang eller opgaven synes således at kunne forklare,
hvorfor visse gesandter ingen titel fik på deres sendefærd93.
Ud over de egentlige diplomater anvendtes i kongens tjeneste i udlan
det konsuler og agenter. Konsuler havde Danmark i Flandern og Spanien.
Sidstnævnte sted sad de i St. Lucar og Sevilla og havde til opgave »ad
promovenda commercia inter nationes«94. Som konsul i Flandern og Dun
kerque bestalledes i 1666 Johan Esmit95. Ifølge instruxen skulle han vare
tage danske undersåtters interesser i Flandern, hvilket understreges af de
ikke få ordrer, der fra kongen sendtes ud til ham om over for regeringen
i Brussel at hjælpe danske og norske undersåtter der96.
90. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 16. juni 1662.

91. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 21. feb. 1664.
92. J. C. Lilnig: »Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum«, s. 371.

93. Der haves et enkelt eksempel på en gesandt, Poul Klingenberg, der er rejst ud uden
diplomatisk titel for nogle måneder senere at blive udnævnt til plenipotentiaire. Lünig
mener, at denne titel almindeligvis skulle være anvendt netop på denne måde for at
undgå ceremonielle problemer. Om det er tilfældet ved det her foreliggende eksempel, er
det dog for usikkert at udtale sig om. (DKUA. »Instruxbog oc uden Lands Sager i

Almindelighed dog Svenske oc Rydske undtagne«. 22. sept. 1665, TKUA. Alm. del.
»Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 6. jan. 1667. Lilnig: »Theatrum Cere
moniale Historico-Politicum«, s. 371).

94. TKUA. Alm. del. »Koncepter til latinske ekspeditioner, der ikke ses at være registre

rede«. Creditiv til Frederik Meyring og Henrik Strø 9. jan. 1664.
95. DKUA. »Instruxbog oc uden Lands Sager i Almindelighed dog Svenske oc Rydske
undtagne«. 12. sept. og 15. sept. 1666.
96. DKUA. »Instruxbog oc uden Lands Sager i Almindelighed dog Svenske oc Rydske
undtagne«, f.eks. 7. okt. 1667.
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En særlig gruppe udgjorde de såkaldte korrespondenter, personer, »som
havde skabt sig en indtægtskilde ved at samle og i skriftlig form udsende
meddelelser om notable begivenheder«97. Blandt korrespondenter til den
danske regering skal her fremhæves Abbé Jean de Paulmyer, der dog var
nærmere knyttet til det danske hof end en almindelig korrespondent. Paul
myer var i 1663 blevet anbefalet Frederik III af Sehested, idet denne ved
sin afrejse fra Frankrig ikke efterlod sig nogen dansk diplomat ved det
franske hof, som kunne tage sig af korrespondancen derfra til Danmark98.
Paulmyer fortsatte dog selv efter Marcus Giøes ankomst som resident i
1664 at korrespondere med det danske hof, og op til 1670 haves regelmæs
sige indberetninger fra ham.
Formodentlig har til hver ambassade været knyttet en stab af tjeneste
folk og kavallerer - Frederik von Ahlefeldts gesandtskab til England 1660
-61 omfattede ifølge gesandtskabsregnskabet 17 personer - og blandt
disse har vel været en eller flere sekretærer, der skulle bistå gesandten99.
Fra den nævnte ambassade kendes således en legationssekretær ved navn
Testman, der synes at have indtaget en ret officiel stilling, idet der i regn
skabet ustandseligt figurerer udgiftsposter lydende på kørsel for denne dels
til Whitehall, dels til parlamentet og dels til andre gesandter i London.
Også i Ditlev von Ahlefeldts gesandtskabsregnskaber omtales en sekretær,
Schrøder, der tilsyneladende har haft en vis officiel status100. I et enkelt
tilfælde haves eksempel på, at en legationssekretær, Georg Schrøder, har
været forbindelsesled mellem to regeringer, nemlig da den diplomatiske
forbindelse mellem England og Danmark i 1666 var blevet afbrudt101.
Disse eksempler er imidlertid de eneste fra denne tid på sekretærer, der
formodes at have indtaget en mere officiel stilling, til forskel fra de private
sekretærer, som sandsynligvis har været knyttet til de enkelte udsendinge.
97. C. O. Bøggild-Andersen: »Statsomvæltningen 1660«. 1936, s. 207.
98. TKUA. Frankrig C. Hannibal Sehesteds gesandtskabsarkiv. »Alm. Kopibog«, 9. nov.
1663: »...och efterdi jeg ingen videre oordre udj dette hoff forventer fra E.K.M.

førend min bortreyse til Engellandt, da haffuer jeg ladet ordre hoes een Abbee de
Paulmyer at holde correspondentz med secretario Bierman endtill E.K.M. nogen sær

ministrum ordinerer at residere . . .«
99. TKUA. Gesandtskabsregnskaber. Frederik von Ahlefeldts regnskab fra ambassaden til
England, 1660—1661.
100. TKUA. Gesandtskabsregnskaber. Landråd Ditlev von Ahlefeldts regnskaber 1668—1670.
101. TKUA. England B. »Gesandtskabsrelationer ... fra Georg Schrøder«. Georg Schrøder

og Ditlev von Ahlefeldts sekretær Schrøder synes ikke at være den samme person, idet
sekretæren i London endnu 1669 skriver hjem derfra, på et tidspunkt, hvor Ditlev von
Ahlefeldt er på en af sine rejser og antageligt har sin sekretær med.
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Det må dog antages, at også de øvrige udsendinge, især ved de større am
bassader har medbragt legationssekretærer til varetagelse af mindre offi
cielle hverv og til lettelse for gesandten.
Korrespondance
Når den officielle audiens var forbi og udsendingen dermed officielt aner
kendt som repræsentant for sin konge, kunne han begynde den egentjige
udøvelse af sit hverv. Han var imidlertid heller ikke her helt overladt til
sig selv fra den hjemlige regerings side, hvilket tydeligt illustreres af de
utallige breve, der er udvekslet mellem gesandter og regering.
Brevene hjemmefra kan nærmest betragtes som udvidelser til instrux
erne og havde ofte karakter af svar på gesandternes hjemsendte beretnin
ger, men omfatter også problemer, der ikke er taget hensyn til i instrux
erne, ligesom sager, der ikke kom gesandtens egentlige hverv ved, behand
ledes heri. For denne sidste gruppes vedkommende drejer det sig meget
ofte om at fremme en enkelt undersåts interesser på vedkommende sted,
hvilket f. eks. er meget hyppigt i korrespondancen til residenten i Sverige102.
Alle disse breve, der dels er led i kongens egen korrespondance med
gesandterne, førtes via tyske kancelli eller danske kancellis udenrigske af
deling og må betragtes som kongelige ordrer, dels, er skrevet af sekretær
Bierman som led i dennes brevveksling med gesandterne, er normalt be
varet i gesandternes arkiver i original eller som kopier i gesandternes
dertil beregnede kopibøger eller muligvis i »Ausländisch Registrant« eller
»Svenske Acta«103. En lang række af brevene synes imidlertid at være gået
tabt, fordi de ikke er blevet kopieret og originalen er bortkommet. Dette
gælder især for de mindre gesandtskabers vedkommende, mens residenter
og ambassadører normalt har været omhyggelige i bevarelsen af deres kor
respondance. En undtagelse var dog Jens Juel, fra hvis tid som resident i
Stockholm der kun er ganske få ordrer bevaret i original og ingen kopi
bøger.
Fra gesandternes side skulle der forekomme to former for indberetnin
ger over deres ambassader. I juni 1661 krævede Christian Rantzau i et
brev til kongen, at gesandterne skulle afgive skriftlige indberetninger ved
rørende deres gesandtskabsrejser, som det var »skik og brug i alle velbestaltede kancellier«104. Dette forlangende, som tilsyneladende kun angik en
endelig rapport ved gesandtens hjemkomst og ikke jævnligt indsendte re102. DKUA. »Svenske Acta«.

103. TKUA. Alm. del. og DKUA.
104. C. O. Bøggild-Andersen: »Hannibal Sehested«, s. 339.
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lationer under selve ambassaden, synes dog ikke at have haft større virk
ning, idet der i de følgende 10 år kun i tre tilfælde udbedes sådanne rap
porter af gesandterne. I 1662 får Frederik Wolf instruktion om »bey seiner
Rückkunft eine ausfürliche schrifftliche Relation von allem erstatte .. .«105
og det samme gælder Johan Christof von Kørbitz i instruxen fra 1669 og
Hannibal Sehested i hans instrux fra april 1662100. Disse rapporter synes
dog ikke at være blevet afleverede.
Visse ejendommeligheder knytter sig imidlertid til relationerne. Da det
er givet, at den hjemlige regering under alle forhold må have interesse i
at følge gangen i en ambassade, mens denne står på, er det mærkeligt, at
kun ca. halvdelen af instruxerne fra denne periode indeholder ordrer om
disse relationer, og at kun en ringe del af disse igen kræver rapporterne
sendt hjem med jævne mellemrum107. Lilliencroens instrux af 9. januar
1663 til lensmodtagelse af Holsten, samt Hieronimus. von Witzendorfs in
strux af 17. oktober 1668 til rigsdagen i Regensburg er tilmed de eneste,
der påbyder relationer sendt hjem en gang om ugen108. I Matthias Clains
instrux af 23. marts 1669 hedder det »... von Zeiten zu Zeiten .. ,«109
ellers får udsendingene blot besked på at »... advicere kongen flittigt«.
En undersøgelse af forekomsten af disse ordrer i intruxerne viser, at de
optræder til så at sige alle kategorier af gesandter, til ambassadører såvel
som til deputerede og til udsendinge til England såvel som til Gottorp.
Hovedvægten af ordrerne findes dog i den gruppe af instruxer, der er ud
stedt til traktatforhandlinger samt i residentsinstruxerne.
Yderligere grund til undren er den store uoverensstemmelse, der er mel
lem forekomsten af ordren om relationer og selve hjemsendelsen af disse.
Relationer synes udelukkende at være indsendt fra extraordinære ambas
sadører og envoye’er, residenter samt gesandter sendt ud i forbindelse med
afslutning af ægteskabstraktaterne. Enkelte undtagelser findes dog. Hver
ken Christian Rantzau, da han deltog i bryllupsfestlighederne i Dresden i
1662, eller Kørbitz ved dåbsfesten samme sted i 1668 fik ordre om at
sende relationer hjem. Rantzau sender da tilsyneladende heller ikke et ord
105. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 10. juli 1662.
106. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 5. sept. 1669, og

DKUA. »Instruxbog oc uden Lands Sager i Almindelighed, dog Svenske oc Rydske
undtagne«, april 1662.
107. /. C. Liinig har i »Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum«, s. 387, fremhævet hjem
sendelsen af relationer som en af udsendingens største pligter.
108. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«.
109. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«.
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hjem, mens der findes jævnlige rapporter fra Kørbitz’ side110.
Til de gesandter, der ikke har sendt relationer hjem, hører især de depu
terede og committerede, der var udsendt til hertugdømmerne. Til denne
gruppe hører også de, der i forbindelse med problemerne her sendtes til de
tyske kredsdage, rigsdagen og de enkelte nordtyske fyrster. Men også her
er der undtagelser. Både Lilliencroens og Witzendorfs instruxer indeholder
ordrer om relationer, som også findes hjemsendt111.
Generelt må det siges, at forekomsten af eller manglen på ordren om
relationer har været underordnet. Den er tilsyneladende blevet efterlevet
eller overset alt efter hvilket hverv, den enkelte gesandt havde, således at
ambassader i forbindelse med vigtige udenrigspolitiske afgørelser eller
med særlig betydning for kongehuset, samt residentskabet og vigtigere
sendelser til Tyskland normalt har sendt relationer hjem, mens så at sige
alle de gesandtskaber, der blev sendt ud i forbindelse med hertugdøm
merne og problemerne der, hvilke har halv indenrigspolitisk karakter, har
undladt at skrive rapporter, hvadenten det var dem påbudt eller ej. Det
må dog betragtes som ejendommeligt, at ordren som sådan har været un
derordnet, på grund af det ret farlige moment, der kan ligge i at indsætte
eller udelade en ordre i en instrux i den overbevisning, at gesandten i
hvert enkelt tilfælde alligevel ved, hvad der ventes af ham på det punkt.
Det iøjnefaldende i, at det især er de halvt indenrigske sager, der ikke
rapporteres hjem, gør dog såvel denne tanke nærliggende, som den, at re
lationer fra disse ret kortvarige udsendelser har været unødvendige, fordi
gesandterne måske i forvejen selv var ret godt inde i problemerne - det er
således i overvejende grad embedsmænd fra kancellierne eller personer
med anden tilknytning til administrationen her, som sendes derned - og
fordi de, hvis noget særligt skulle dukke op, hurtigere kunne komme i kon
takt med regeringen.
Relationerne er for det meste sendt hjem en gang ugentligt og ofte så
ledes, at der har fulgt brev med til sekretær Bierman, som i større eller
mindre grad er en kopi af den relation, der stiledes til kongen. Bierman
har dog formodentlig i de fleste tilfælde også læst denne, hvilket fremgår
af de meget hyppige henvisninger dertil i brevet til ham selv. Indhol
det i relationerne strækker sig lige fra hofsladder til nøje og præcise gen110. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 16. juni 1662 og

29. dec. 1668, samt J. C. von Kørbitz’ relationer, TKUA, Sachsen C. »Johan Christof
von Kørbitz’ Gesandtskabsarkiv 1668—69«.

111. TKUA. Kejseren B. »Gesandtskabsrelationer fra A. P. von Lilliencroen«, 1663. TKUA.

Rigsdagen B. »Relationer fra Rigsdagen i Regensburg«.
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givelser af forhandlinger og samtaler med ministre og andre gesandter på
stedet, samt diverse rygter, som udsendingen har ment på en eller anden
måde kunne være af interesse for den hjemlige regering, og som ikke sjæl
dent smager af spionage. Sammen med relationerne er ret ofte fulgt kopier
af de noter eller memorialer, som gesandten har overrakt den fremmede
regering som svar eller protest på en eller anden handling, og undertiden
udfærdiget af gesandtens egen regering og sendt ud til ham.
Foruden forbindelsen med regeringen, blev det også undertiden pålagt
gesandterne at holde sig i kontakt med andre danske gesandter, således
Poul Klingenberg, da han i september 1665 sendtes til Holland for at
bringe de dansk-hollandske uoverensstemmelser ud af verden: »... Hand
haffver och med voris rigets skatmester Os Elski. Hr. Hannibal Sehested
... paa de steder hvor han sig i vores hverv befinder, flittig at correspondere och hannem saa vel som vores ved det Frantsøsiche och Engelske hof
værende residenter sin behandlings tilstand saa vidt hand eragter, een hver
deraf at kunne tjenlig være, tilkende at give, paa det de dereffter en hver
paa sit sted deres mesures til vores tjeneste effter huis ordre dennem af os
gifves kunde underd. vide at tage . . ,«1121 næsten alle gesandtskabsarkiver
findes således korrespondance med danske gesandter i andre lande. I den
forbindelse kan nævnes et brev fra residenten i England, Simon de Pet
kum, til Conrad Bierman i København, hvori han meddeler, at han ikke
kan forstå, hvorfor han nu pludselig er blevet opfordret til »D’entretien
bonne Correspondance« med Charisius i Haag, når han i de sidste 10 år
ugentligt har udvekslet breve med ham113.
Hele denne korrespondance har midlertid forudsat en pålidelig og no
genlunde hurtig postbesørgelse. Fra kilderne haves kendskab til to måder
at sende posten på. Jens Juels hemmelige instrux til Sverige i 1662 hen
viser residenten til brugen af »en express«, hvis der skulle opstå noget af
særlig betydning,114 mens der i et utal af relationer fra de danske gesand
ter findes bemærkninger om posten, hvadenten gesandten skal skynde sig
med brevet for at det kan nå »posten«, eller at han intet har modtaget
med »sidste post«. Der kan næppe være tvivl om, at der med disse hen112. DKUA. »Instruxbog oc uden Landske Sager i Almindelighed dog Svenske oc Rydske

undtagne«. 22. sept. 1665.

113. TKUA. England C. Simon de Petkums gesandtskabsarkiv »Kgl. Ordrer Koncepter til
og Afskrifter af Relationer m.v.«, 30. sept. 1664. Peder Charisius er resident i Haag
1651—69, Petkum er fra 1654 agent i England, fra 1660 resident til han i 1666 flyttes
til Paris inden han i 1667 går af p.gr. af sygdom.

114. DKUA. »Svenske Acta«. 28. feb. 1662.
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tydninger tænkes på henholdsvis kurerpost og den almindelige offentlige
postbefordring.
Postforordningen af 3. nov. 1653 angiver nøje, hvorledes forbindelsen
mellem København og Hamburg skulle opretholdes, og antageligt har
disse forordnede afgangs- og ankomsttider været gældende endnu i
1660’erne, idet man først fra 1682 kender andre tider115. Hver onsdag og
søndag formiddag skulle den ridende post afgå fra København med an
komst i Hamburg lørdag og onsdag. Endnu samme dag afgik den atter fra
Hamburg for at være i København igen tirsdag og lørdag.
Ruten var den hurtigst mulige og gik over Korsør, Nyborg, Assens,
Haderslev, Flensburg, Gottorp, Rendsborg, Itzehoe, Glückstadt til Ham
burg116. Fra Hamburg synes det imidlertid at have knebet med en lige så
hurtig viderebefordring ihvertfald til de fjernestliggende steder. Mens post
fra København til Nordtyskland, Preussen, Polen og Livland samt til Ne
derlandene kunne sendes med begge de ugentlige bude, kunne posten til
resten af Europa kun sendes med budet, der afgik fra København om ons
dagen, formodentlig fordi den kun kunne videresendes fra Hamburg med
et bud, der afgik derfra i forbindelse med onsdagspostens ankomst til
Hamburg om lørdagen. Posten til Spanien og Portugal kunne dog sendes
fra København på begge postdagene, idet den gik via Antwerpen eller Am
sterdam, hvor den så til gengæld skulle vente på skib, der kunne føre den
videre117. Den danske post til og fra Nederlandene og flere af de tyske sta
ter, således Köln, Frankfurt, Leipzig m. m. er dog muligvis sendt via
Glückstadt og Stade istedet for omvejen ind over Hamburg118. Muligvis er
også posten til og fra England gået denne vej, da denne post synes at være
sendt gennem Holland ihvertfald indtil 1664. I et brev fra residenten i
London, Simon de Petkum, til sekretær Bierman den 29. april 1664, tilrå
der han en ændring af postruten til England. Den hidtidige rute løber
gennem det nu pestbefængte Holland og sinkes således på grund af ski
benes karantæneophold ved ankomsten til England. En rute over Antwer
pen foreslås istedet119.
Først i 1645 fik svenskerne officiel ret til at sende et bud - tilmed kun
115. Frederik Olsen: »Det danske Postvæsen, dets Historie og Personer indtil dets Overta
gelse af Staten 1711«. 1889 (cit.: Frederik Olsen: »Det danske Postvæsen . . .«), s. 155.

116. Frederik Olsen: »Det danske Postvæsen . . .«, s. 232.
117. »Corpus Constitutionem Daniae«, VI, 1651—60. Postforordningen af 30. nov. 1653.
118. »Kancelliets Brevboger«, 1640—41, udg. af E. M arq Hard. 19. nov. 1640, Christian IV’s
ordre om fremskyndelse af posten.
119. TKUA. England B. »Gesandtskabsrelationer fra Simon de Petkum«.
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et agende - gennem Danmark og dermed Skåne,120 og fra da af må det
antages, at posten fra Stockholm til København bragtes til det svenske
postkontor i Helsingør121 og derfra eventuelt med det danske postvæsen
videre til hovedstaden. På lignende vis. må det formodes, at den danske
post til Sverige er sendt. Jens Juel omtaler adskillige gange i sine relationer
»posten« på en måde, der antyder faste postdage.
Kurerpost er, som det fremgår af Jens Juels instrux, kun anvendt ved
presserende forsendelser, og spørgsmålet er, om denne form for postbefor
dring har været mere sikker og pålidelig end anvendelsen af den ordinære
post. En ting er givet, afsendelsen af en kurer har ikke kunnet gå så stille
af, som man kunne ønske det. Kureren skulle i ligeså høj grad som de al
mindelige bude forsynes med pas fra den regering, residenten eller gesand
ten var crediteret til, og dette har medført, at man ikke her har kunnet
undgå at få kendskab til kurerens afsendelse122, og dermed været klar
over, at der var noget særligt på færde.
Det er sandsynligt, at dette forhold står bag den meget hyppige brug af
koder i korrespondancen mellem kancelli og gesandter. En gennemgang af
chiffersystemerne ville føre for vidt, men gennemgående anvendes en me
tode, hvorved et enkelt tegn erstatter et navn eller et ord, eller et system,
hvorved hvert bogstav erstattes af et tal, et andet bogstav eller et tegn.
Undertiden findes de to metoder tilsyneladende sammenblandet, og på
Hannibal Sehesteds chifferkode synes der at være givet mulighed for ad
skillige kombinationer123.
Ud fra det danske kildemateriale til gesandternes korrespondance er det
meget vanskeligt at afgøre, hvornår brevene er blevet sendt med den ordi
nære post, og hvornår med kurerpost. Kun ganske få breve har fået an
komstdatoen påtegnet således, at man kan se, hvorlænge de har været
undervejs og dermed have mulighed for at bestemme befordringsmåden.
De breve, der er blevet mærket med ankomstdato, findes især inden for
korrespondancen med de danske udsendinge i Tyskland. Således er ialt 20
breve af den post, som Andreas Pauli von Lilliencroen modtog i Wien
i tiden 1666-70 »datomærket« ligesom en del af den post, der er ud120. Frederik Olsen: »Det danske Postvæsen . .
121. P. W. Becker. I, s. 194.

s. 58f.

122. I arkiverne synes ingen pas til kurerer at findes, lige så lidt som de pas, gesandterne
må have været udstyret med. Pas til det almindelige postbud er imidlertid bevarede i
stor mængde. I »Kancelliets Brevbøger« er således aftrykt pas helt tilbage til 1626 (23.

maj), og Frederik Olsen nævner et pas i 1660 (2. juni), (»Det danske Postvæsen . . .«,

s. 103).

123. TKUA. Frankrig C. Hannibal Sehesteds gesandtskabsarkiv. »Alm. Kopibog«. 1662.

228

vekslet mellem tyske kancelli og Ditlev von Ahlefeldt og hans, kolleger i
de forskellige kommissioner, han sad i124. Hertil kommer yderligere 6 fra
residenten i London til Frederik III125. Materialet er således meget spinkelt,
men det er dog muligt med et vist forbehold at danne sig et begreb om
postgangen og forsendelsesmetoden.
Brevene til Wien er alle uden undtagelse fra kancelliets side daterede
til tirsdag eller lørdag, altså dagen før den ordinære posts afgang og så
ledes antagelig sendt med denne. Den korteste tid, et af disse breve er om
at nå bestemmelsesstedet, Wien, er 11 dage, nemlig i august 1667, og
den længste tid er 45 dage i oktober-november 1668. Den store forskel må
sandsynligvis skyldes dårligt vejr med deraf følgende vanskeligheder med
at passere bælterne eller lignende uforskyldte hindringer. Den normale tid,
der er gået mellem afsendelse og modtagelse, har været 16-18 dage for
disse 20 breves vedkommende. Dette vil igen sige, at der under normale
omstændigheder er forløbet mindst 5 uger mellem afsendelsen af et brev
og modtagelsen af svaret på det, hvis det gik med den ordinære post.
Sendtes brevene med kurer er det sandsynligvis gået meget hurtigere.
Dette 5-ugers interval synes at svare til de oplysninger, der kan uddrages
af Hannibal Sehesteds kopibøger fra hans ambassade til Paris i 1663120,
hvori både ind- og udgående korrespondance er indført kronologisk. Man
vil her se, at en periode på 2-3 uger ofte mere mellem datoen for afsen
delsen af det kongelige brev til dateringen af Sehesteds svar derpå - kopi
af relation - er normal.
En ret stor gruppe af brevene til Ditlev von Ahlefeldt er sendt til Flens
burg, hvor han var amtmand, eller til hans gods i Slesvig, Haselow. Også
denne post ligesom iøvrigt den overvejende post til ham er tilsyneladende
afsendt med det ordinære ridende bud til Hamburg, og skulle posten kun
til hans opholdssted i Slesvig, har turen taget mellem 4 og 8 dage. Det
normale synes at have været 4-5 dage, og da må det formodes, at posten
er blevet forsinket i Flensburg, inden bud fra amtmanden hentede den på
postkontoret, den almindelige posttid på 3 dage til Hamburg taget i be
tragtning.
124. TKUA. Kejseren C. A. P. von Lilliencroens gesandtskabsarkiv. »Kgl. Ordrer«. TKUA.
Brandenburg—Preussen C. Ditlev von Ahlefeldts gesandtskabsarkiv. »Kgl. Ordrer«.
TKUA. Hessen—Cassel C. *De kommitterede Rigsmarskal Johan Christof von Kørbitz
og Landraad Ditlev von Ahlefeldts . . . Gesandtskabsarkiver«. TKUA. Sachsen C. Ge

sandtskabsarkiver fra Johan Christof von Kørbitz, Holger Wind, Henrik Blom, Ditlev
von Ahlefeldt m. fl.

125. TKUA. England B. »Gesandtskabsrelationer fra Simon de Petkum«.

126. TKUA. Frankrig C. Hannibal Sehesteds gesandtskabsarkiv. »Alm. Kopibog«.
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Udover disse forholdsvis omfattende brevgrupper findes enkelte »dato
mærkede« breve til gesandter i Tyskland, men disse breve er så fåtallige,
at forsendelsestiden ikke kan anslås, så meget mere, som flere af dem fra
kancelliets side er daterede til dage udover den ordinære posts afgang fra
København, og der derfor er mulighed for, at kurerpost er blevet anvendt.
Med hensyn til de 6 breve skrevet af Simon de Petkum i England til den
danske konge ser det ud til, at også de er sendt med den ordinære post,
idet de alle er skrevet på den samme ugedag, fredag, et træk, der gør sig
gældende for den overvejende del af Petkums post til Danmark. Der
imod synes kun et brev at være ankommet til København på det tids
punkt, hvor den ordinære post fra Hamburg efter planen skulle være i
hovedstaden. Dette kan dog skyldes to forhold. Brevene er først mærkede
som modtagne ved forevisningen for kongen, og det er naturligt at fore
stille sig, at de har været åbnet og læst i kancelliet forinden og derved er
blevet sinket en dag eller to, ihvertfald er de mærkede med »presenteret
for kongen« i forbindelse med datoangivelsen. Hertil kommer, at alle 6
breve stammer fra efterår og vinter 1660-61, altså fra et tidspunkt på
året, hvor uvejr kunne gribe forstyrrende ind i postgangen, et faktum, der
måtte blive særlig aktuelt for den post, der skulle passere både den engel
ske kanal og de danske bælter. Brevene synes da også at have været 3-4
uger undervejs, inden de kom i kongens hænder.
Jens Juels relationer synes gennemgående at være sendt hjem med 3
eller 4 dages mellemrum, uden at det som nævnt er muligt at fastsætte
bestemte postdage. Der er imidlertid en vis mulighed for at afgøre, hvorlænge brevene har været om at nå ham og således få en idé om forsendel
sestiden, idet næsten alle hans relationer angiver, hvornår det brev, han
sidst har modtaget hjemmefra er dateret i kancelliet. For året 1665 hen
viser 22 relationer til dateringsdatoen for det sidste brev fra København.
Den længste periode mellem ordre og relation er 12 dage, den korteste 8.
Normen synes at have været 9 dage eller mindre127.
I almindelighed synes det således at have været praksis at sende brevene
med den ordinære post. Men det er klart, at den lange antageligt normale
forsendelsestid på over 2 uger til næsten hele det Europa, der lå uden for
det danske postvæsens rækkevidde, har gjort brugen af kurerer trods disses
uheldige sider nødvendig ved presserende sager.

127. TKUA. Sverige B. Nr. 86, »Gesandtskabsrelationer fra . . . Jens Juel«.
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Økonomi
Blandt de ikke uvæsentlige faktorer, der har medvirket til en ambassades
heldige udfald, hører også de pengemidler, den enkelte gesandt havde til
rådighed ved varetagelsen af ambassaden, og som skulle anvendes dels til
hans personlige udgifter, herunder kost, logi og transport for ham og hans
følge under rejsen til og fra og under opholdet på det pågældende sted,
dels til gaver og belønninger til uddeling under gesandtskabet til personer,
der havde hjulpet til med hvervets udfald eller kunne forventes at ville
hjælpe. Der kan næppe være tvivl om, at rundhåndethed er blevet bemær
ket, og hvis rigtig ydet, har øget respekten, ligesom også en husholdning,
der stod i fornuftig relation til ambassadens størrelse, har haft betydning.
Bøggild-Andersen mener således, at pengemangel er en direkte grund til
Petkums ringe indflydelse ved det engelske hof128.
Desværre er kun meget få af gesendtskabsregnskaberne bevaret, heraf
kun 6 fra denne periode, og af disse kan kun 3 anses for egentlige regn
skaber med omhyggelig indførsel af indtægter og udgifter fra ambassadens
start til dens afslutning. Det drejer sig om regnskaberne fra Frederik von
Ahlefeldts ambassade til England 1660-61, Cornelius Lerches regnska
ber fra opholdet ved det spanske hof 1661-62129 og Ditlev von Ahle
feldts regnskaber fra hans tre sendelser til henholdsvis Hamburg og Ber
lin i årene 1668-70130. Disse få regnskaber tillader ikke et blot tilnærmel
sesvist overslag over de danske gesandters økonomiske forhold i 1660’erne,
men enkelte sider lader sig dog belyse.
Bøggild-Andersen skriver om udgifterne i forbindelse med Hannibal Se
hesteds ambassade i 1662-64 til England, Holland og Frankrig, at de
ialt beløb sig til 130.000 rdl., en sum, som han ikke mener, kan betragtes
som særlig stor i forhold til ambassadens varighed og kongens ønske om
dens fornemhed.131 Sammenlignes imidlertid dette beløb med de summer,
der blev stillet til rådighed for Frederik von Ahlefeldt, Ditlev von Ahle128. »Dansk Biografisk Leksikon«, udg. af P. Engelstoft: »Simon de Petkum«.

129. Cornelius Lerches gesandtskabsregnskab er ikke taget med i betragtning her, da be

løbene er ført i spansk mønt, og der tilsyneladende ikke er anført rigsdaler sammen

med disse, så en kurs har kunnet udregnes.
130. TKUA. Gesandtskabsregnskaber. Regnskaber henholdsvis fra Frederik von Ahlefeldts

ambassade til England 1660—61, Cornelius Lerches regnskab fra ambassaden til Spanien
1661—62, og Ditlev von Ahlefeldts gesandtskabsrejser 1668—70. Hertil endvidere Poul

Klingenbergs regnskab over anvendelsen af de hollandske subsidiepenge fra 1666, i til
knytning til hvilke, bilagene til Klingenbergs og Peder Charisius’ egne udgifter under
fredsforhandlingerne i Breda.

131. C. O. Bøggild-Andersen: »Hannibal Sehested«, s. 430.
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feldt og de to forhandlere i Breda (se note 130), synes 130.000 rdl. dog en
ganske net sum.
Sehesteds ambassade varede fra 13. maj 1662, da han rejste fra Køben
havn, og til han den 12. marts 1664 meldes hjemme igen, ialt ca. 22 må
neder. Fordeles de 130.000 rdl. ligeligt på disse måneder, giver det et må
nedligt budget på ca. 6000 rdl. Deroverfor står Frederik von Ahlefeldts
rejse, der varede ß1/^ måned og kostede ialt 21.854 rdl., ialt udgifter pr.
måned på ca. 2570 rdl. og Ditlev von Ahlefeldts deltagelse i den piønske
kommission i Hamburg, der kostede ialt 17.842 rdl., fordelt på 4 måneder
ca. 4460 rdl. om måneden. Endelig brugtes ved fredsforhandlingerne i
Breda af Klingenberg og Charisius 10.980 rdl. eller mellem 3500 og 4000
rdl. pr. måned i de knap 3 måneder, forhandlingerne varede.
Denne sammenligning må dog tages med forbehold. Størrelsen på disse
4 ambassader kendes ikke, og det er således ikke muligt at sige, hvor
mange personer, der skulle leve for de pågældende beløb i det givne tids
rum, ligesom det hverken for Sehesteds eller Klingenbergs og Charisius’
vedkommende lader sig gøre at opstille et budget over, hvorledes de for
skellige udgiftsposter har fordelt sig. Hertil kommer, at kongen angående
Sehesteds ambassade synes at have udtalt sig specielt om en fornem am
bassade, så den har næppe været helt lille og uanselig, mens man ikke
kender de krav, han stillede til de øvrige gesandtskabers udstyr. Flere vid
nesbyrd taler for, at de danske gesandter ikke ligefrem har levet i overflod.
Den danske resident i London, Petkum, må den 26. februar 1666 skrive
hjem, at han ikke med denne relation har ret meget at fortælle, fordi han
ikke, som han burde, har kunnet følge med hoffet fra London til Oxford
på flugt for pesten, da han ingen penge har132. Hertil kommer det lille
træk fra Frederik von Ahlefeldts regnskab, at han af sine samlede udgifter
kun får dækket de %.

III. Udvælgelsen af gesandter
Conrad Hesse får i sin instrux som gesandt til rigsdagen i Regensburg i
januar 1662 besked på ikke udtrykkeligt at anmode om audiens ved de
tyske fyrstehoffer, han passerer undervejs, »weile wihr für der Handt
daselbst nichts zu negotiiren, wurde es uns nocht reputiirlich sein, dass
wihr ohne Effect undt blossen Curialien einen Gesandten schicken sollten«.
Noget andet er det selvfølgelig, hvis Hesse direkte opfordres dertil af fyr132. TKUA. England B. »Gesandtskabsrelationer fra Simon de Petkum«.
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Sterne selv.133 Der ligger i disse ord en forståelse af, at man skal vogte sig
for at gøre sig selv latterlig og forringe sin udsendings, værdi ved at sende
en gesandt af højere rang afsted uden bestemt formål for øje.
Anvendelsen af titlerne fra dansk side synes da også at svare nogen
lunde til den betydning, man umiddelbart ville tillægge de enkelte hverv.
De traktatafslutten de ambassader er næsten alle extraordinære, udsendel
ser til Tyskland udføres normalt af gesandter, mens committerede er an
vendt hovedsageligt ved ægteskabsforhandlingerne og sammen med depu
terede også ved forhandlinger i hertugdømmerne. At linierne ikke i hvert
enkelt tilfælde nøje følger denne afgrænsning, kan ligge i en speciel vur
dering af den enkelte ambassades betydning. Som et muligt eksempel kan
her fremdrages Jens Juels residentskab i Sverige fra 1662, hvor han i 1665
udover sin virksomhed som resident fik til opgave at forhandle om en
traktat med Sverige. I modsætning til denne periodes øvrige traktatfor
handlinger af udenrigspolitisk betydning, der alle foretoges af extraordinære udsendinge, forblev denne under en resident. Det er fristende ind i
dette forhold at ville læse den betydning, man har tillagt Juels hverv fra
dansk side - mere eller mindre tvungent, som man var, af England til at
begynde forhandlingerne. Omvendt kan nævnes Frederik Gabel, der i 1667
sendtes til Frankrig, Europas førende nation og allieret med Danmark,
som extraordinær envoyé til erstatning for en resident, Marcus Giøe134.
Det er imidlertid klart, at ikke alene titlen men også personen bag denne
spiller en rolle for et heldigt udfald af det diplomatiske hverv. En person,
der har gjort sig uheldig bemærket i et andet lands øjne, er det ikke til
rådeligt at sende som gesandt til dette land, og er han der allerede, må
han kaldes hjem. Det synes at være et sådant uheldigt forhold, der gør sig
gældende i 1667, da Marcus Giøe udskiftes med Frederik Gabel. Giøe skal
bl. a. have forsøgt at bestikke en fransk kancellisekretær, ligesom han fra
fransk side beskyldtes for at forvrænge og mistolke den franske minister
Lionnes udtalelser133. De egenskaber en diplomat skulle være i besiddelse
af, er omtalt både af Lilnig og i Dictionnaire Diplomatique. I høj grad
drejer det sig om personlige egenskaber og karaktertræk hos gesandterne,
som det kan være vanskeligt nøjere at definere. Dictionnaire Diplomatique
kræver således bl. a. redelighed, beslutsomhed, takt, smidighed, selvtillid
133. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«. Jan. 1662.
134. DKUA. »Svenske Acta«. 12. juni 1665. Instrux til Jens Juel. TKUA. Alm. del. »Aus

ländisch Registrant«. Instrux til Frederik Gabel. I denne sidste protokol desuden ad
skillige ordrer om hjemrejse til Marcus Giøe.
135. »Dansk Biografisk Leksikon«. Udg. af P. Engelstoft: »Marcus Giøe«.
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og mod, samt evnen til at akklimatisere sig i forskellige lande. Hertil føjer
Liinig kendskab både til sit eget land og det land, man sendes ud til138.
Det kan være af interesse at undersøge, hvilke personer, der fra den
danske stats side i det første ti-år af enevælden, er blevet anvendt i uden
rigstjenesten specielt med henblik på, om der har været mere eller mindre
faste udvælgelsesprincipper, eller om man er gået frem efter hvem, der til
fældigvis var til rådighed.
I en vurdering af de danske udsendinges kvalifikationer kan der imidler
tid ikke tages hensyn til de enkelte personers karakteregenskaber som di
plomater. En bedømmelse af disse må bero på et skøn ud fra deres egne
relationer og diplomatiske bedrifter samt af de bemærkninger samtiden
har knyttet til dem, og begge kilder må anses for at være subjektive i be
dømmelsen. At resident Marcus Giøe ikke har været vellidt hverken af
Sehested eller korrespondenten Paulmyer og forsåvidt heller ikke af hele
det franske hof, fremgår tydeligt af brevvekslingen mellem Paulmyer, Se
hested og kancelliet, men han har tilsyneladende ikke været dårligere som
diplomat, end at han adskillige gange i eftertiden anvendes i diplomatiske
sendelser og tilmed en overgang er resident i Haag137.
I perioden 1660-70 er udsendt 44 personer enten som egentlige diplo
mater eller som medlemmer af kommissioner, og langt den overvejende
del af disse udsendinge synes på et eller flere områder i forvejen at have
gjort sig kvalificeret til at blive sendt ud. Som rekrutteringsbaggrund kan
tilsyneladende især fremdrages tidligere deltagelse i ambassader, enten
som underordnet medlem - del af gesandtskabspersonale - eller leder af
ambassaden. Endvidere må kendskab til vedkommende sag eller sted,
hvadenten det er et kendskab erhvervet gennem fødsel og opvækst eller i
embedsmedfør, have været betragtet som kvalificerende til varetagelsen af
en ambassade, ligesom muligvis omfattende udenlandsrejser som led i ud
dannelse eventuelt har kunnet gøre en person egnet.
Der kan ved overførslen af disse kriterier på gesandterne ikke skelnes
skarpt mellem de udsendinge, der har været egnede ud fra det ene krav,
og de, der har været det ud fra det andet. For det første kan adskillige af
udsendingene komme under flere grupper, og for det andet har største
delen af gesandterne været sendt ud flere gange, hvorved deres kvalifika
tioner som udsendinge kan have vekslet fra gang til gang, alt efter hvilke
136. /. C. Liinig: »Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum«, s. 376. »Dictionnaire Di

plomatique«. I, s. 47f.
137. TKUA. Frankrig B. Gesandtskabsrelationer fra Paulmyer, Hannibal Sehested og Frede
rik Gabel.
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områder deres, viden og erfaring dækker over. Endelig må det ret korte
spand af tid, som undersøgelsen dækker over, tages i betragtning, idet den
overvejende del af de gesandter, der har kvalificeret sig til udsendelse i
tiden fra 1660 til 1670 ved tidligere at have været ude på ambassader, på
disse har været sendt ud uden kendskab til diplomatisk virksomhed, omend
dog eventuelt kvalificeret på anden vis.
Kun tre af periodens 44 gesandter har tidligere deltaget i ambassader
som underordnede medlemmer inden deres første gesandtskab efter ene
vældens indførelse. Den senere viceskatmester Holger Wind, der i 1640
var med Corfitz Ulfeldt i Wien og senere på året med faderen Jørgen
Wind i Sverige, Godske von Buchwaldt, der i 1659 var med Otto Kragh
i Holland og Marcus Giøe, der i 1662-64 var med Hannibal Sehested
på dennes store ambassade til England, Frankrig og Nederlandene.188
Herudover har 9 personer været brugt i tidligere ambassader som ledere
af disse. Blandt disse 9 kan nævnes rigsskatmesteren Hannibal Sehested,
som f. ex. i 1640 havde haft en stor ambassade til Spanien for at bringe
en dansk-spansk handelstraktat i stand, Simon de Petkum, som inden sit
residentskab i London havde været agent i Ha ag, Paris og London, resi
denten i Stockholm, Jens Juel, der i 1650’erne havde været sendt til Sve
rige og Polen, samt Ditlev og Frederik von Ahlefeldt, der begge ved for
skellige lejligheder i 1650’erne havde været ude i sendelser til de nord
tyske stater. Den måske bedste - ih vert fald den hyppigste - baggrund for
en udsendelse var embedsmæssig kendskab til det sted, man skulle til, eller
til den sag, der skulle behandles. Ialt synes ca. halvdelen af samtlige ud
sendinge at have kvalificeret sig ved at besidde et embede, der gjorde ved
kommende kendt med den pågældende sag og dermed kompetent til at
klare hvervet. I særlig høj grad gælder dette for udsendingene til hertug
dømmerne eller til de nordtyske stater i forbindelse med problemer i her
tugdømmerne og grevskaberne. Af de 19 gesandter, der i denne periode er
sendt ud i sådanne hverv har kun ganske få ikke haft et embede. Ditlev von
Ahlefeldt er således landråd og amtmand i Flensburg, Johannes Helm
vicekansler i Glückstadt, Conrad Hesse råd samme sted og Conrad Reventlow amtmand i Haderslev, da de ved forskellige lejligheder sendes
derned.
Samtidigt med den embedsmæssige kvalifikation skal nævnes kendska
bet til stedet gennem fødsel og opvækst der. Langt den overvejende del af
138. E. Marquard: »Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale indtil 1914«, s. 259, 276 og
392.
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dem, der sendes på gesandtskabsrejser til hertugdømmerne, er personer, der
foruden at have et embede der, også er født der. Kun to personer sendes
på et eller andet tidspunkt til Slesvig-Holsten uden egentligt kendskab til
stedet eller sagen, rigsmarskallen Johan Christof von Kørbitz og feltherren
Hans Schack, hvoraf dog sidstnævnte stammede fra nabostaten til Hol
sten, Sachsen-Lauenburg139. Det typiske eksempel på udsendelse af en ge
sandt, fordi vedkommende har kendskab til stedet, er iøvrigt Kørbitz selv,
der født i Sachsen og opvokset der som søn af hofmarskallen ved det kursachsiske hof i udstrakt grad anvendes på rejser dertil af den danske
konge, efter at han var trådt i dennes tjeneste.
26 af gesandterne har været sendt ud mere end en gang og kan altså
have været mere kvalificeret ved en lejlighed end ved en anden, og kun
12 personer synes at være sendt ud uden at have haft nogetsomhelst kend
skab til vedkommende sag eller sted eller til diplomatisk virksomhed. Af
disse havde dog adskillige været på omfattende udenlandsrejser som led i
deres uddannelse. Dette gælder residenten i Wien, Andreas Pauli von Lilliencroen, Frederik von Gabel, Christoffer Gabels søn, der sendes til Fran
krig i 1667, og kongens uægte søn Ulrik Frederik von Gyldenløve, der i
1669 rejser på ambassade til England140. For 7 personers vedkommende på
ialt 8 rejser gælder det, at deres personlige data herunder kendskab til tid
ligere uddannelse ikke kan oplyses, og deres kvalifikationer derfor hviler
i det uvisse.
Undersøges hvorledes de diplomatiske titler er fordelt, viser det sig, at
de fornemste diplomatiske karakterer herunder extraordinær envoye og
plenipotentiaire fortrinsvis er givet til personer, der må regnes for velkva
lificerede. Hannibal Sehested, Ditlev von Ahlefeldt, Kørbitz, Peder Cha
risius og Poul Klingenberg må alle betragtes som værende fuldt kvalifice
rede til de sendelser, hvor de besidder disse høje titler som repræsentanter
for den danske konge, uden at det dog dermed er sagt, at andre gesandter
har været mindre kvalificerede til deres hverv.
Sehested havde tidligere været på en ambassade til Spanien, inden han
i 1662 sendtes på den store ambassade, og han havde desuden været på
adskillige omfattende studierejser, bl. a. til de lande denne ambassade gik
til, Frankrig, England og Nederlandene, ligesom han under et længere
ophold i Hamburg i 1650’erne var kommet i nær kontakt med den senere
139. »Dansk Biografisk Leksikon«, udg. af P. Engelstoft: »Hans Schack«.

140. »Dansk Biografisk Leksikon«, udg. af P. Engelstoft. »Danmarks Adels Arbog«. TKUA.
Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 9. jan. 1663, og 24. april

1669, samt TKUA. Alm. del. »Ausländisch Registrant«. 24. dcc. 1667.
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engelske konge Karl IL Yderligere indtog han stillingen som rigsskatme
ster i Danmark141. Ditlev von Ahlefeldt havde, inden han i 1666 sendtes
til Brandenburg som extraordinær envoye haft adskillige sendelser til
Tyskland, ved hvilke lejligheder han bl. a. var i Brandenburg. Han skal
have fået en meget omhyggelig opdragelse, hvori formodentlig også er ind
gået en eller flere af de for adelssønner dengang obligatoriske udenlands
rejser. Fra 1651 var han landråd i hertugdømmerne, fra 1652 amtmand i
Flensburg. Desuden var han medlem af en række af de kommissioner, der
nedsattes i forbindelse med arve- og alternationssagen, ligesom han var
med til at slutte ægteskabstraktaten med Kursachsen i 1663 og senere med
Hessen-Cassel i 1667. Han må afgjort betragtes som en af tidens mest be
nyttede og kvalificerede - erfarne - gesandter142.
Rigsmarskallen Johan Christof von Kørbitz udnævntes i 1668 til extra
ordinær envoye i et ærinde til Kursachsen, hvor han skulle repræsentere
det danske kongepar ved dåben af deres barnebarn. Kørbitz var som alle
rede nævnt sachser af fødsel og havde tilbragt en stor del af sin tid på
rejser i Tyskland. I 1657 blev han generalkommissær i den danske hær og
senere lensmand i Københavns len og endelig 1660 rigsmarskal. Inden den
extraordinære sendelse til Kursachsen i 1668 havde han deltaget i en
række gesandtskaber hertil i forbindelse med den omtalte ægteskabstrak
tat. Senere sendtes han til Gottorp uden dog specielt at have kvalificeret
sig til dette hverv143.
Peder Charisius, der uvist af hvilken grund i 1667 udnævntes til extra
ordinær envoye i Haag, havde siden 1651 siddet som dansk resident her.
Desuden formenes han, som søn af en diplomat, Jonas Charisius, at være
uddannet med henblik på en diplomatisk karriere. Trods sin lange erfaring
som diplomat i Haag, og den - omend langt senere - tildelte høje diplo
matiske titel, synes han dog aldrig alene at have varetaget de mere vigtige
af de drøftelser, Danmark og Nederlandene førte med hinanden i midten

141. »Dansk Biografisk Leksikon«, udg. af P. Engelstoft. C. O. Bøggild-Andersen: »Hanni

bal Sehested«. DKUA. »Instruxbog oc uden Lands Sager i Almindelighed dog Sven

ske oc Rydske undtagne«, 28. dec. 1661 og april 1662.
142. »Dansk Biografisk Leksikon«, udg. af P. Engelstoft. L. Laursen: »Danmark—Norges
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af 1600-tallet. Fra 1669 glider han helt ud af dansk diplomati, idet han
hjemkaldes og indsættes som amtmand i Ålborg amt144.
Da Klingenberg i 1668 blev plenipotentiaire ved freds forhandlingerne i
Breda, havde han siden 1664 beskæftiget sig med de dansk-hollandske
problemer, idet han det år sammen med sekretær Bierman og Simon de
Petkum, som da var hjemme, var blevet sat til at opsætte de danske mod
fordringer over for Generalstaterne, et hverv, han som uddannet købmand
fra Hamburg og dermed ret berejst også i Nederlandene måtte anses for
at være velkvalificeret til, og som uden tvivl ligger bag hans udnævnelse
til gesandt i Holland i 1665, hans deltagelse i forhandlingerne om kvadrupelalliancen 1666 og endelig fredsforhandlingerne145.
Med hensyn til Frederik von Ahlefeldt synes hans kvalifikationer til den
extraordinære ambassade til England i 1660 udelukkende at have bestået
i tidligere sendelser til Tyskland og hertugdømmerne, mens han på intet
tidspunkt før 1660 ses at have været i England. Da han derimod senere
som ambassadør sendes til Braunschweig-Lüneburg, sandsynligvis på den
brandenburgske kurfyrstes anbefaling, må der være tale om kendskab til
stedet, idet hans sendelser i 1650’erne især havde ført ham til disse
lande146.
To personer synes imidlertid at være udnævnt til extraordinære udsen
dinge uden at have besiddet særlige forudsætninger, nemlig Frederik Ga
bel og Ulrik Frederik Gyldenløve, da de som extraordinære udsendinge
sendtes til henholdsvis Frankrig i 1667 og England 1669. Da Frederik
Gabel juleaften 1667 fik instrux til det franske hof, var han vistnok kun
22 år gammel og var først året forinden blevet kammerherre hos kongen.
Ganske vist formodes hans uddannelse at have været alsidig, og han har
således været på en udenlandsrejse, men dette alene synes dog næppe at
kunne kvalificere en 22-årig til stillingen som extraordinær envoye ved
det franske hof som erstatning for en erfaren omend ildeset resident

144. »Dansk Biografisk Leksikon«, udg. af P. Engelstoft. »Instruxer i DKUA. »Instruxbog

oc uden Lands Sager i Almindelighed dog Svenske oc Rydske undtagne«, samt TKUA.
Nederlandene C. Peder Charisius’ gesandtskabsarkiv. »Kgl. ordrer til dels med bilag,
og Breve fra Conrad Bierman«.
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Nederlandene C. Poul Klingenberg og Peder Charisius’ gesandtskabsarkiv.
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der147. Ulrik Frederik Gyldenløve, søn af Frederik III og Margrethe Pape,
havde som baggrund for sin extraordinære ambassade i 1669, da han var
31 år gammel, kun sine udenlandsrejser til Bruxelles, Paris og Madrid,
samt sin erfaring som administrator i Norge148.
Også residenterne synes gennemgående i denne periode at have haft
gode kvalifikationer til deres hverv. Udover Peder Charisius, der siden
1651 var resident i Haag, havde Simon de Petkum, inden han i 1660 blev
resident i England, været agent i Haag, konsul i Dunkerque, agent i Paris
og fra 1654 agent i London, hvorfra han atter i 1666 forflyttedes til
Paris149, Jens Juel, siden 1662 resident i Stockholm, havde allerede i
1650’erne som nævnt været på sen delser til Sverige og Polen, ligesom han
inden sin ansættelse som sekretær i danske kancelli i 1655 havde været på
en 4-årig udenlandsrejse150.
Residenten i Wien, Andreas Pauli von Lilliencroen, havde fået sin ud
dannelse i hertugdømmerne og Tyskland, dels på skoler her, dels på uden
landsrejser, bl. a. til kejserhoffet, hvor han skal have vundet adskillige
venner og velyndere, og hvor han i 1654 blev adlet af kejseren. Har han
ingen andre kvalifikationer haft, har hans anseelse ved dette hof, hvor han
ifølge Bøggild-Andersen har været persona grata, været tilstrækkelig til
at begrunde hans udnævnelse til resident her151. Marcus Giøe, der i 1664
sendtes som resident til Paris, havde allerede i 1662-64 som nævnt del
taget som underordnet medlem i Hannibal Sehesteds ambassade. Her
udover havde han været på en 6-årig udenlandsrejse, der også førte ham
til Paris152.
147. »Dansk Biografisk Leksikon«, udg. af P. Engelstoft. Suhm: »Nye Samlinger til den
Danske Historie«. III, s. 12. Instrux i TKUA. Alm. del. »Ausländisch Registrant«.
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Et spørgsmål, der umiddelbart dukker op i forbindelse med rekrutterin
gen af diplomaterne, er spørgsmålet om disses standsmæssige baggrund.
Erik Kroman har i sit forord til Marquards værk søgt at skelne mellem di
plomater før og efter 1648 ud fra den påstand, at diplomaterne før 1648
hovedsageligt udgjordes af medlemmer af den gamle adel - hvormed han
formodentlig især mener den gamle danske adel - mens han hævder, at
man efter 1648 kan tale om en virkelig stand af diplomater.
Til denne udtalelse skal knyttes den bemærkning, at adelen utvivlsomt
har været den stand bortset fra eventuelle rige købmandssønner, der har
haft en uddannelse, som gav dem den nødvendige baggrund til at påtage
sig disse hverv som alle de øvrige vigtigere hverv inden for administra
tionen. Efter 1660 må billedet dog formodes at have ændret sig, idet stats
omvæltningen bl. a. i sin opbygning af centraladministrationen forudsætter
en mere ligelig fordeling af adel- og borgerstand i kollegierne, hvilket
næppe har kunnet undgå at afsætte sig spor i den gren af forvaltningen,
som udgøres af diplomatiet. Det må antages, at de adelige, der før 1648
sendtes på ambassader, i de fleste tilfælde sad i administration og rigsråd,
hvorfor det er naturligt at antage, at deres borgerlige efterfølgere også har
fået tildelt disse diplomatiske hverv.
Undersøges den standsmæssige baggrund for de 44 gesandter i det før
ste 10-år af enevælden, kan resultatet kun bestyrke denne antagelse. Ca.
halvdelen af udsendingene har da været borgerlige, og af de 23 adelige
udsendinge er adskillige blevet adlet under eller efter deres diplomatiske
virksomhed. Dette gælder for Peder Charisius, der fik adelsbrev i 1658,
Christoffer Gabel, der adledes i forbindelse med udnævnelse til statholder
i København i 1664, Cornelius Lerche, der blev adelig i 1660 i forbindelse
med sin anden sendelse til Spanien, samt Poul Klingenberg, der først 1669
to år efter sin gesandtskabsrejse fik adelspatent. En person er blevet natu
raliseret som dansk adelig længe før sin første ambassade, nemlig Johan
Christof von Kørbitz, måske på grund af sin nære tilknytning til kongen.
Herudover fik Ulrik Frederik von Gyldenløve naturalisationsbrev 1655.
Andreas Pauli von Lilliencroen udsendtes oprindelig ikke med dansk adels
brev, men var i 1654 adlet af kejseren153.
Af gammel dansk eller holstensk adel repræsenteret i det danske diplo
mati 1660-70 findes kun 15 personer, hvoraf de mest fremtrædende,
Hannibal Sehested, Marcus Giøe, Jens Juel og Ditlev og Frederik von
Ahlefeldt, samtidigt hører til blandt de bedst kvalificerede gesandter, og
153. For samtlige adlede, sc ogsä »Danmarks Adels Arbog«.
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der synes således ikke at være noget, der tyder på, at de er sendt ud, fordi
de var adelige alene. Der haves kun et eksempel på en borgerlig, der har
fået en højere diplomatisk karakter, nemlig Poul Klingenberg, da han i
1667 blev plenipotentiaire. De høje poster er gået til adelen, men uden ske
len til om det var dansk eller holstensk adel, om det var ny eller gammel
adel. De lavere gesandtskabstitler er derimod tildelt borgerlige og adelige
uden standsforskel, ligesom begge stænder ofte er repræsenteret på lige
fod i de forskellige kommissioner. Her kan bl. a nævnes de deputerede, der
i februar 1666 sendtes til Flensburg for at drøfte den sønderborgske godslikvidation. I denne kommission sad af adelige, Henrik Blohme, amtmand
i Rensburg, Ditlev von Ahlefeldt, amtmand i Flensburg, og Godske von
Buchwaldt, landråd i hertugdømmerne og klosterforstander. Af borger
standen var repræsenteret Johannes Helm, kansler i Glückstadt, Ludvig
Schneidebach, vicekansler samme sted, og Conrad Hesse, råd her154. Også
i kommissionerne vedrørende ægteskabstraktaterne sad adelige og borger
lige side om side. I 1663 udsendtes således Frederik von Ahlefeldt, af hol
stensk adel, Kørbitz af naturaliseret dansk adel og Christoffer Gabel, der
først adledes i 1664155.
Denne fordeling kan kun styrke formodningen om, at man i første om
gang har skelet til kvalifikationer og først derefter eventuelt taget i be
tragtning om personerne var adelige eller ikke, når man udsendte repræ
sentanter for den danske konge. Dette betyder, at Erik Kroman ihvertfald
for 1660’ernes vedkommende har ret i sin påstand om, at man efter 1648
kan tale om en virkelig stand af diplomater. Men fordelingen af de højere
diplomatiske karakterer og dermed af de mere betydningsfulde hverv til
næsten udelukkende adelige, tyder på, at man i særlig grad må have skøn
net disse kvalificerede til disse poster. Borgerlige og adelige har nok været
lige, men adelige har trods alt været »mere lige«. Dette kan skyldes to
ting. Dels, at den adelige udsending stadigvæk havde en bedre uddannelse
og dermed mulighed for at gøre sig gældende, dels, at man måtte tage
hensyn til udlandet. En gesandt der tilhørte den højere adel har været i
besiddelse af større prestige end en borgerlig, og især har dette vel gjort
sig gældende i England, hvor sidstnævnte stand næppe har været altfor
velset som højere repræsentanter for et land i tiden umiddelbart efter
Cromwells regime.

154. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«. 13. feb. 1666.

155. TKUA. Alm. del. »Instructiones, Creditiven und Vollmachten etc.«, 22. sept. 1663.
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IV. Sammenfatning og slutning
Skal man på baggrund af det foregående afgøre, om den danske uden
rigske forvaltning i 1660’erne udgjorde et velorganiseret hele, må svaret
blive et ja. De steder hvor den hjemlige del af forvaltningen, nærmere be
tegnet kancellierne og her især tyske kancelli, har haft mangler, har været
områder, som ikke greb direkte forstyrrende ind i selve udførelsen af lan
dets udenrigspolitik, som den var besluttet af konge, eventuelt statskolle
giet og et muligt gehejmeråd. Manglerne findes således i registrering af
ud- og indgående papirer snarere end i selve forsendelsen og modtagelsen
af disse med dertil knyttet præsentation for kongen.
Også den gren af den udenrigske forvaltning, der udøvedes af diplo
mati og kancelli i fællesskab, synes velorganiseret. Det ensartede præg,
der er på de forskellige papirer inden for deres respektive grupper, kan
kun forklares ved, at man ved udformningen af dokumenterne har fulgt
visse nærmere fastlagte regler. Creditiverne er således tydeligt udformede
efter et bestemt, men dog smidigt skema, og det samme gælder fuldmag
terne, ligesom man inden for opstilling og visse afsnit af instruxerne gen
kender et mønster. Det ligger i creditivets natur, at enhver gesandt må
have været udstyret med et sådant, men kun de udsendinge, der deltog i
afgørende forhandlinger eller aftaler med andre regeringer, har fået fuld
magter. Ligeså sikkert det er, at en gesandt altid har fået creditiv, ligeså
sikkert er det, at han også har fået en instrux, og næsten ligeså sikkert, at
denne instrux kun er beregnet til gesandtens eget brug, medmindre spe
cielle hemmelige instruxer tyder på det hensigtsmæssige i, i disse tilfælde
at kunne vise sin instrux frem.
Hvad titlerne angår, synes der kun at være problemer ved afgørelsen af,
hvornår en udsending sendtes ud med titel og hvornår uden. De enkelte
titlers indhold og anvendelse forekommer derimod at være ret klar. Am
bassadører og envoye’er, ordinære såvel som extraordinære, anvendtes ved
større ambassader som regel i tilknytning til traktatafslutninger samt i
tilfælde, hvor en højtstående diplomat skønnedes nødvendig for at opnå et
heldigt resultat af sendeisen. Committerede og deputerede brugtes over
for de tyske stater og hertugdømmerne ved forhandlinger vedrørende pro
blemer her, samt i forbindelse med forhandlinger og afslutninger af ægte
skabstraktaterne. Man synes således inden for brugen af titlerne at kunne
skelne mellem de titler, der anvendtes i anliggender, der direkte vedrørte
landets udenrigspolitik, og de titler, der anvendtes ved sager af mere in
tern natur, committerede og deputerede.
En af de vigtigste sider af den udenrigske forvaltning var korrespondan242

een mellem regering - kancelli - og udsendinge. Trods manglende regler
ifølge instruxerne for hvilke gesandter, der skulle korrespondere med kan
celliet, synes der i praksis, at have været ret faste linier. Brevveksling er
således foregået i forbindelse med de større ambassader og residentska
berne, mens gesandtskaberne angående successions- og alternationssag ikke
har efterladt sig nogen spor.
Har diplomatiet således udgjort et velorganiseret hele i 1660’ernes danske
udenrigske forvaltning, er der dog intet, der inden for denne periode tyder
på en pludselig planlagt og bevidst organisering af dette i forbindelse med
den almindelige omvæltning inden for centraladministrationen ved ene
vældens indførelse. Snarere har man fornemmelsen af en organisation,
som er vokset frem gennem tid og brug, og som fortsat udvikles, omend
der heller ikke inden for perioden findes tydelige spor af en sådan udvik
ling. Munthes bemærkning om det svenske diplomati efter 1648 kan sik
kert i ligeså høj grad anvendes om det danske i 1660’erne: »Det har utvicklet sig successivt och fått en olika gestaltning allt effter de utrikespolitiska forhållandenas växlande betingelser - det ligger även i sakens natur
att något av denna labila karaktär måste en sådan organisation alltid bibehålla. Även om den yttre representationen vid denna tid når en viss
fasthet, är utrikespolitikens påverkan på den diplomatiska organisationen
hela tiden märkbar«158.

156. *Den svenska utrikesförvaltningens historia«, Uppsala 1935, s. 129f.
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Arkivarien och arkivgallringen
av

Nils Nilsson

Ska en arkivarie gallra ut - det vill säga förstöra arkivhandlingar? Är det
forenligt med hans intressen och allmänna yrkesinriktning att skilja ut ar
kivalier för att tillintetgöra dem?
Mer ån en gång har man hört arkivmän klaga over den utveckling, som
lett dem in i sådana uppgifter. Arkivarien skall bevara handlingar - säger
man - men nu för tiden får han allt oftare ägna en huvuddel av sin tid
åt förstöringen av arkiv. Det är en paradox, som inte brukar förfela sin
verkan på åhorarna. Men tvårs igenom glådjen over en vålfunnen formu
lering tycker man sig urskilja en underton av beslöjat missmod. Och i
uttalanden av utomstående kan denna försynta klagan forvandlas till en
bister anklagelse: arkivarien har blivit en förstörare. I en svensk tidskrift
- Arkiv, samhålle och forskning (nr. 11) - skrev professor Rolf Adamson
nyligen, att arkivariens yrke har blivit allt mera jordbundet och de
struktivt.
Infor sådana påståenden finns det anledning att pröva den moderne
arkivmannens ställning. Man måste fråga sig, om han letts, eller drivits,
in i en felaktig roll. Har hans arbete långsamt och obönhörligt kluvits i en
positiv och en negativ del, i en uppbyggande och en förstörande? Saknas
det en naturlig forbindelse mellan de båda delarna, står de kanske till och
med i motsåttning till varandra? För arkivarien år frågor som dessa av
verklig vikt. De har betydelse inte bara för hans yrkeskånsla utan också
för hans yrkesutövning.
Infor ett problem av sådan art år det inte tillräckligt att försöka beståmma, hur stort arkivariens arbetsområde år, hur grånserna kring hans
verks amhetsfålt skall dras. Det gåiler s jålva kärnan i arbetet - sambandet
mellan de olika arbetsmomenten, den inre enhetligheten. Finns det en
sådan enhetlighet?
Ofta brukar det sågas, att grunden för arkivariens verksamhet är en
strävan att bevara det arkivaliska arvet, att föra det vidare från tid till
tid. Och ingen tvekan kan ju råda om att man hår tangerar en ytterst
viktig del av hans uppgift. Vad arkivmånnen på det området har utråttat
år en insats av grundlåggande betydelse, framför allt för forskningen inom
en rad av vetenskapsgrenar. Det år naturligt, att detta arbete fråmst har
kommit att forknippas med arkivariens bild.
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Åndå måste man fråga sig om det inte i denna vakthållning döljer sig
- och måste dölja sig - ett selektivt drag, oskiljaktigt från själva vil jan att
bevara. Arkivrummen, konserveringen, ordningsarbetena och interpreta
tionen - allt detta är ansträngningar som rimligen måste forbehållas åt
handlingar av någon betydelse. Det vore knappast meningsfullt att bygga
dessa tunga valv kring ett hav av futiliteter. Arkivariens yrke kan inte
föras tillbaka på en besinningslös lust att bevara - allt, allt. Grundvalen
för hans verksamhet måste vara en stråvan att vårda och värna själva
arkivfunktionen inom samhället och kulturen - men inte en strävan att
bevara varje papper som faller i hans hand.
Därför måste en utsöndring ständigt ske. Det betyder för ingen del, att
bara de till synes märkvärdiga handlingarna skulle skyddas. Vardet kan
finnas i oansenliga handlingar i små arkiv. Så är det överallt; storheten
finns inte alltid, där det stora skenet finns.
Om man bestämmer arkivvårdens grundinställning så, som här har
skett, hör sovringen, prövningen av handlingarnas värde, kort sagt gallringen, med till yrkesbilden. Den hör dit med ett slags inre nödvändighet.
Arkivarien kan inte undgå gallringen, såvida han inte vill dra sig tillbaka
inom en trängre sektor och begränsa sig till vården av de gamla handlin
garna, de arkivrester som lämnats kvar åt historikerna, sedan forvalt
ningsprocessen haft sin gång.
Det finns ett annat sätt att pröva, om det finns ett samband mellan
gallringen och arkivvården. Arkivarien har en teoretisk grundval för sitt
arbete. På ena eller andra sättet är han bunden till proveniensprincipen,
till stråvandet att bevara arkivens sårprågel och inre sammanhang. Man
kan stålla frågan, om gallringen hör samman med denna teori.
Svaret måste bli jakande. Gallringen kan inte ses som en förstöring av
lösbrutna, fristående dokument. Den år ett ingrepp i ett system, en helhet,
och den måste bedömas mot bakgrunden av denna helhet. De delar av ett
arkiv, som låmnas. kvar, måste alltjämt utgöra ett fungerande arkiv; de
måste åga sammanhang, inre enhet. Arkivförteckningen skall bevara en
bild av arkivets uppbyggnad, också sedan stora serier skilts ut för för
störing. De »typhandlingar« och »typarkiv«, som undantas från gallrin
gen för att bevaras till framtiden, måste bland mycket annat bidra till
belysningen av arkivets konstruktion, dess ursprungliga arkitektur.
Av alla dessa skål år det långtifrån råttvisande, når man från forskarhåll tillvitar arkivmånnen ett slags opportunism: de skulle motivera sina
gallringsförslag på det sått, som de i en given situation finner låmpligast.
I den stora internationella arkivlitteraturen fors en kvalificerad, ständigt
245

fortgående debatt om gallringens förutsättningar, dess principiella grundvalar. Arkivmän världen over struvar att anpassa gallringen till forvalt
ningens och forskningens krav och på samma gång till den systematiska
arkivvetenskapens fordringar.
Därför kan det tryggt hävdas, att gallringen teoretiskt sett hör hemma
inom arkivariens arbetsfålt. Det kan tillfogas, att också starka praktiska
skål talar för en inordning av gallringen och den egentliga arkivvården
inom en gemensam yrkessfär. I det dagliga arbetet flyter de oavbrutet in i
varandra; det år i grund och botten omöjligt att dra en gråns mellan dem.
Gallringen har på punkt efter punkt våvts samman med arkivvården i
gångse mening.
Det kan inte vara annorlunda. Om gallringen skall bli praktiskt genomförbar, måste den planeras och förberedas redan på kontorsstadiet. Den
måste tas med i råkningen, når arkivbildningen och registreringen utfor
mas, når dossierplanerna görs upp. Den hör samman med pappersvalet
och med valet av skrivmedel, av reproduktionsmetoder och forvaringshjålpmedel. Den har ett samband med förtecknandet av arkiven. Den
måste tas i betraktande, når arkivvården hos en myndighet eller ett foretag
organiseras. Att bygga upp en dubbelorganisation för arkivvården på den
ena sidan och för gallringen på den andra skulle inte vara rationellt.
Det år dessutom svårt att se, vilken yrkeskategori som skulle ta hand
om gallringen, om arkivarierna upphörde att befatta sig med den. Det
finns ingen annan grupp, som kan bedöma gallringsproblemen lika allsidigt, från lika många utgångspunkter. Ämbetsmännen, juristerna, kontorsorganisatörerna har vårdefulla synpunkter att anföra, men långtidsperspektivet på handlingarna år i allmånhet inte deras sak, inte heller
kånnedomen om de arkivaliska sammanhangen. Forskarna kan belysa
handlingarnas vetenskapliga vårde, men tyvårr har de i allmånhet inte
tid att göra djupgående analyser på detta område, och de dömer företrådesvis från sin egen vetenskaps synpunkt. Erfarenheten har visat, att
forskarna mera år benågna att delta i principdiskussioner ån i det vardagsarbete, dår de konkreta gallringsfrågorna får sin losning. Det ligger
inte lika nåra till hands för dem att delta i utarbetandet av arkivnycklar
och register, i planlåggningen av kontorsrutiner och diarieföring. Situati
onen skulle vara en annan, om gallringen gick till på det sått som mången
forestålier sig - om lårda mån i efterhånd kunde våga handlingarna på
guldvåg och beståmma over deras öde. Det år i forvaltningens vardagsmiljö gallringen måste beslutas och verkstållas. Tidsfristen år kort, trycket
från de ekonomiska faktorerna år stärkt. Det innebår, att inte heller för246

beredelsen för gallringen får bli alltför omständligt eller kostnadskrävande.
Därför kan arkivarien knappast undgå att befatta sig med gallringsfrågorna och ta ställning till dem. Han kan få ytterst värdefull hjälp av
administratörerna och teknikerna och forskarna. Men han måste vara
beredd att våga dessa specialisters synpunkter mot varandra och träffa
ett val mellan dem. De har olika uppfattningar på många punkter. Också
forskarna har ofta delade meningar i gallringsfrågorna. Ingenting är mera
naturligt, ty de representerar skilda inriktningar och skilda vetenskaper.
Ideal forskaren, som skulle kunna gradera materialets forskningsvarde en
gång för alla och ange det med entydiga siffror, finns inte i verklighetens
värld. Arkivarien måste se till de allmänna synpunkterna, hålla en vag
öppen till den framtid, vars frågestållningar bara kan anas, och se till att
gallringsreglerna utformas på ett satt som är godtagbart också från arkivteoretiska synpunkter.
I och för sig är det forklarligt, om en och annan arkivarie känner tveksamhet infor det ansvar, som gallringen för med sig. Förstöringen innebär
inte sällan en definitiv informationsförlust. När den skett, kan den inte
göras ogjord. Kritikerna märker bara de gallringar som ägt rum; de vet
föga eller intet om de gallringsförslag, som arkivarien kunnat a wärja.
De sätter i allmänhet inte gallringen i relation till de många positiva åtgärder, som vidtas för att trygga forvaringen av andra handlingar, för att
öka säkerheten och förbättra förvaringstekniken.
Och kritikerna utgår ibland från en alltför optimistisk föreställning om
vad som är möjligt att bevara. De tycks mena, att om endast arkivarien
underlät att gallra, skulle alla arkiv bli bevarade. I verkligheten skulle
något helt annat inträffa. Andra krafter skulle gripa in och gallra, sannolikt med mycket större hårdhet.
Det skall inte förnekas, att den ökade gallringen - även om den natur
ligt hör hemma inom arkivariens arbetsområde - verkat omformande på
yrkeskaraktären. Inte så att arkivarien skulle ha lämnat bakom sig de vetenskapliga perspektiven. Det är tvärtom uppenbart, att gallringen för
närvarande framstår som det slagkraftigaste argumentet av alla, då det
gäller att hävda kravet på vetenskapliga insikter som en del av arkivariens
yrkeskvalifikationer. Kanske bör det tillfogas, att en omställning av det
vetenskapliga intresset, i riktning mot ökad betoning av arkivvetenskapen,
torde komma att göra sig märkbar.
Men gallringen har kraftigare än någon annan faktor bidragit att göra.
arkivariens verksamhet utåtriktad och tidsmedveten, befriad från det drag
av kammarlärdom, som länge ansetts vidlåda den. Den har på ett avgö247

rande sätt bidragit till vändningen mot de nyare handlingarna och de
nyare arkivproblemen. I olika avseenden har den vändningen inneburit
stora vinster, ty följden har blivit en allt mera markerad helhetssyn på
arkiven, deras utveckling och historia. Det vore mycket att beklaga, om
denna helhetssyn skulle gå förlorad, därigenom att arkivarieyrket klövs i
två skilda kategorier - i den historiskt inriktade arkivarien och den mo
derne arkivplaneraren - gallraren. Sambandet mellan de båda leden, mellan kontrollen av det nya och vakthållningen kring det gamla, är djupgående. Långtidsperspektivet behovs redan på arkivbildnings- och gallringsstadiet.
In formations flödets ansvällning och de nya lagringsmediernas flyktighet
har på ett tillspetsat sätt ställt arkivarien inför den dubbla uppgiften att
sovra och bevara - att effektivt skilja ut det, som kan mistas, och beslutsamt värja det, som inte får gå förlorat. Bara under denna dubbla aspekt
kan informationsöversvämningens problem lösas.
Arkivarien har blivit ställd inför det problemet. Han har inte någon
möjlighet att undfly det.
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Orientering
Hans Chr. Johansen: Dansk økonomisk politik i arene efter 1784.
Bd. 1. Reformar 1784-88. Universitetsforlaget i Århus. 1968. 380
sider.

Det foregående nummer af Arkiv kunne bringe en anmeldelse af en histo
rikers forsøg på at give en skildring af statsfinanserne i Frederik IV’s tid
(bd. 2, side 78 ff). I det foreliggende kan en omtale af et værk om den
sidste halvdel af det 18. århundrede, skrevet af en økonom, vidne om, at
interessen for dette sekels tankevækkende økonomiske historie kan vække
interesse også i andre faggrupper. Det har indbragt sin forf. doktorgraden
ved det økonomiske og juridiske fakultet ved Aarhus Universitet.
Bogen er på 380 sider, og undertitlen angiver, at den kun beskæftiger sig
med de fem reformår 1784-88, men forf. bebuder, at den er det første
bind i en række, som skal behandle årene op til 1813, som forf. ser som
det virkelige skilleår, da man i Danmark skiftede over fra en merkantili
stisk til en klassisk-liberal politik. - Det foreliggende binds 380 tættrykte
og komprest skrevne sider rummer imidlertid langt mere end en behand
ling af det nævnte femår; nemlig for det første en oversigt over århun
dredets penge- og finanspolitiske teori, dernæst et kort kapitel om efter
tidens bedømmelse af den økonomiske politik efter 1784 og for det tredie
en »monarkiets samfundsbeskrivelse« ca. 1784. - Et stort kapitel, nr. 6,
»reformårene 1784-88« bringer derpå den undersøgelse, som bogens un
dertitel dækker, og sluttelig følger et ganske kort kapitel om merkantilis
mens sidste år i Danmark.
Allerede i indledningen bebuder forf., at han i dette og de følgende
bøger vil søge at påvise, at det var senmerkantilisme og ikke liberalisme,
der påvirkede de statsmænd, der sad ved roret efter 1784, hvad der vel
må betragtes som disputatsens these.
Gennemgangen af merkantilismens og det 18. århundredes økonomiske
teorier indledes med en påvisning af, hvordan forfattere, der har beskæf
tiget sig med disse emner - fra Adam Smith til Heckscher - mere har
været præget af deres egen tids opfattelse af merkantilismen end af for
ståelse af denne. Først med J. M. Keynes’ og J. Viner’s værker (henholds
vis »The General Theory of Employment, Interest and Money« fra 1936
og »Studies in the Theory of International Trade« fra 1937) fandt merkantilisterne efter forf.s mening påny forståelse. Keynes gik så vidt som til
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at skrive, at de var nået til en række af de resultater, som hans egne stu
dier havde ført frem til. - Forf. må dog indrømme, at selv om de nævnte
værker har bidraget til at tegne et mildere billede af merkantilisterne, er
der dog ikke nogen enighed i bedømmelsen af dem, bortset fra, at man er
enige om sådanne fællestræk, som at de alle mente, at staten havde pligt
til at gribe regulerende ind i det økonomiske liv, og at de lagde megen
vægt på betalingsmidlernes betydning, konklusioner, som næppe vil over
raske nogen historiker.
I den følgende gennemgang af det 18. århundredes penge- og finans
politiske teori lægger forf. især vægt på de samtidige skribenters udtalelser
om bankvæsenets og statsfinansernes rolle i det økonomiske liv. Det frem
hæves - i modsætning til skildringen hos H. L. Bisgaard - hvor stærkt de
danske forfattere var under påvirkning af tysk økonomisk litteratur. Dette
er tidligere fremhævet af Johan Hvidtfeldt i dennes disputats om ophæ
velsen af livegenskabet i hertugdømmerne, et værk, som forf. ikke synes
at kende. - løvrigt gennemgås forfatternes synspunkter på økonomiske
fænomener som indgreb i udenrigshandelen, inflation, sedler og bankvæ
sen og over- eller underbalancering af budgetterne. Især fremhæver forf.,
at man i Danmark er blevet påvirket af englænderen James Steuart og den
hamborgske professor J. G. Büsch, hvis indflydelse i Danmark ikke tidli
gere har været betonet. Derimod har forf. ingen beundring tilovers for
O. D. Lütken, der ellers har været så højt estimeret. - Man undrer sig ved
denne gennemgang over, at forf. ikke har ofret et par linier i dette afsnit
på en person, som vel ikke kan siges at have været en egentlig national
økonomisk skribent, men dog ved lejlighed har udtalt sig om økonomiske
emner, nemlig Ove Høegh-Guldberg, hvis anskuelser dog i betragtning af
hans store indflydelse i en årrække kunne have krav på nogen interesse,
især hvis det kunne påvises^ hvorfra han havde fået sine meninger. - Disse
kritiske bemærkninger må ikke overskygge, at dette kapitel er af stor inter
esse. Forf.s fremgangsmåde, at undersøge skribenternes stilling til enkelte
problemer er langt mere givende end tidligere mere kronologiske opreg
ninger af forfatterne og deres synspunkter. - Tilbage bliver så det spørgs
mål, om der vil kunne påvises nogen indflydelse fra dem på den politik,
der førtes i Danmark før eller efter 1784. Det er nemmest at besvare dette
spørgsmål straks: Det er - og vel af gode grunde - ikke lykkedes forf. at
sandsynliggøre andet end en eventuel påvirkning fra den nævnte professor
Büsch på bankpolitiken. Sandheden er vel, at danske politikere har haft en
ualmindelig ringe interesse for teorier, men søgt at løse foreliggende pro
blemer ad praktisk vej. Og det gælder vist ikke kun det 18. århundrede. -
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Bogens store afsnit om den teoretiske baggrund havde derfor med fordel
kunnet skilles ud som en egen publikation.
Bogens kapitel 4, »Eftertidens bedømmelse af dansk økonomisk politik
i årene efter 1784«, er for historikere ikke så givende. Dog er det af inter
esse at notere, at forf. om Albert Olsens syn på tiden skriver, at denne op
fatter merkantilismen som slut med 1784, og citerer dennes passus, at »det
ikke var merkantilisme, men krigsspekulation og af staten fremkaldt usund
inflation, der slog så hårdt i 1780’erne. Det var nu for alvor slut med
handelsspekulationen« og desuden andre udtalelser af Albert Olsen på en
måde, der indicerer, at forf. tager afstand fra dem.
Efter denne gennemgang går forf. i sit kapitel 5 over til det, han kalder
monarkiets samfundsbeskrivelse ca. 1784. Det er egentlig en god idé, men
den søges her klaret på ca. 60 sider, og det er selvfølgelig urimeligt at
forlange, at en sådan opgave skal kunne løses helt tilfredsstillende på
dette ringe antal sider, tilmed da forf. meget prisværdigt bestræber sig for
at lade Norge og hertugdømmerne få deres rimelige andel i beskrivelsen.
Nogle af afsnittene er blevet så kortfattede og unuancerede, at de nær
mest virker misvisende, således et afsnit om erhvervsfordelingen og et om
finansadministrationens organisation, hvor forfatteren ganske vist opreg
ner regeringsorganerne, men ikke gør det klart for læserne, hvilke der
fortrinsvis var administrerende og hvilke der var de planlæggende, skønt
han gør et tilløb dertil ved at opstille en tabel over de ledende personer i
finansstyrelsens grene. - Hele den direkte og indirekte beskatning skildres,
normalt kun med henvisning til de forordninger, der bestemte satser og
udskrivnings form. Om tolden siges det lovlig flot, at toldforordningerne
hovedsagelig tjente protektionistiske formål. Vel var i 1784 lagt særlige
afgifter på de fiskalt betydelige artikler salt, tobak og humle ved spe
cielle forordninger, men navnlig toldrullens satser for vin og udenlandsk
spiritus var dog i høj grad af fiskal og ikke af protektionistisk karakter. Et afsnit med den meget moderne klingende overskrift »bevillingsform og
budgetkontrol« giver derimod gode oplysninger om en side af finansfor
valtningen, der kun i ringe grad har været berørt tidligere, og forf. rede
gør ret indgående for, hvor vanskeligt det med tidens bogføringssystem er
at skabe en klar oversigt over statsbudgettet. Ligeledes indeholder dette
kapitel en for historikere meget nyttig oversigt over, hvad bankkontorernes
funktioner var, ligesom bankerne, statslån, mønt- og seddelcirkulation
m. m. belyses. Kompagnierne omtales ligeledes, dog uden anden motive
ring, end at de havde nær tilknytning til staten, men forf. går ikke nær
mere ind på, hvori denne tilknytning bestod, endsige på baggrunden for
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oprettelsen af de kompagnier, der blev skabt under den amerikanske fri
hedskrigs højkonjunktur. Det er, som om forf. her som andetsteds har
valgt at holde sig så snævert som muligt til det rent økonomiske. Det ses
tydeligst af et afsnit om modsætningerne i regeringskredsen forud for
Høegh-Guldbergs afgang, hvor vi får en kort, men klar redegørelse for de
to fløjes iøvrigt principielt ikke meget forskellige opfattelser af den økono
miske politik. - Omtalen af de penge- og bankpolitiske forhold er de for
anm. bedste afsnit i denne oversigt, idet man her mærker, at det er den
økonomiske ekspert, der taler. Det er langt mere klart og forståeligt end
i tidligere behandlinger, når man har vænnet sig til at se det 18. århun
dredes sprogbrug oversat til moderne termini technici. - Ved et par punk
ter kan anm. dog føle trang til at protestere, men skal dog nøjes med at
sige, at når forf. skriver, at banksedler ikke anvendtes i de efter 1736 ind
lemmede dele af hertugdømmerne, hvor man kun brugte mønt, er dette
ikke rigtigt. Statsarbejder betaltes i alt fald med sedler, helt eller delvis,
hvad der ikke altid kan ses af regnskaberne, men af bevarede kontrakter,
hvor det specificeres, hvor stor en del af betalingen der skal være at er
lægge i sedler.
Med kapitel 6 når forf. til selve reformårene 1787-88, begyndende med
de ændringer i finansstyrelsens organisation, som fandt sted umiddelbart
efter regeringsskiftet. Forf. fremhæver med rette, men efter anm.s opfat
telse ikke kraftigt nok, den centralisering i Finanskollegiet, som da fandt
sted, og som siden da har betinget dettes og senere Finansdeputationens
og Finansministeriets dominerende rolle i den danske administration. Kun
i en enkelt sætning nævnes, at Den ekstraordinære Fin anskommission fra
1772 blev ophævet, og forf. henleder ikke opmærksomheden på, at der få
år senere, i 1787, oprettedes en tilsvarende finanskommission, som i reali
teten fik samme planlæggende opgaver som den tidligere.
Ved gennemgangen af den Schimmelmannske finansplan af 1785, et
hovedpunkt i reformtiden, som skildres beundringsværdigt klart, finder
forf. i motiveringerne en vis, omend begrænset påvirkning fra den oven
nævnte professor Büsch. Forf. udtaler om hele planen, at dens mål, som
var forøgelse af den indenlandske produktion, men formindskelse af sed
delomløbet og afbetaling på den udenlandske gæld, efter moderne opfat
telse må være »særdeles vanskelig at realisere, og det viste sig da også, at
regeringen i praksis valgte at lægge hovedvægten på de produktionsfrem
mende foranstaltninger.« Nogle af Schack-Rathlous indvendinger mod
planen finder forf. særdeles berettigede. - En sådan vurdering af den ofte
omtalte plan er naturligvis for historikere højst værdifuld, og det samme
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gælder forf.s behandling af spørgsmålet om den slesvig-holstenske species

bank, hvor man får at vide, at ud fra et moderne synspunkt var reformen
ret overflødig! Gennemgangen af bankproblemerne er for anm. langt det

værdifuldeste i dette kapitel, fordi det her er lykkedes forf. at bringe klar
hed over meget, som trods adskillige tidligere behandlinger har stået
uklart.

De øvrige sider af den økonomiske politik får deres omtale, således
også landbrugspolitiken. Men når forf. i denne forbindelse skriver, at senmerkantilisterne lagde større vægt på landbruget end de ældre havde gjort
det, og antyder, at det kan skyldes en fysiokratisk påvirkning, må det være
rimeligt at spørge, om det kan påvises eller sandsynliggøres? Det er meget
svært at finde en blot nogenlunde tydelig fysiokratisk indflydelse her i
landet, og det er nærliggende at spørge, om det ikke snarere er således, at
prisudviklingen nu havde gjort det mere lønnende at drive landbrug, så
ledes at regeringen kunne finde det umagen værd at søge at fremme dette
erhvervs produktion, medens man tidligere havde ment, at der kun var
fremtidsmuligheder for de andre erhverv.

Ordningen af kompagniernes forhold før 1784 får også sin omtale. Her
virker det noget overraskende, at forf. godtager den i en regerings forestil
ling nævnte motivering, at en grund til Kanalkompagniets ophævelse var,
at det ville kunne påføre de andre kompagnier for megen konkurrence.
Har man set lidt nærmere på dette selskabs besynderlige oprettelse, orga
nisation og forretningsførelse, kan man umuligt forestille sig, at det skulle
kunne være farligt i konkurrencen med nogen som helst. Under gennem
gangen af den grønlandske og islandske handels forhold understreger forf.
derimod klart, at der ikke var tale om indførelse af frihandel i en senere
tids forstand, men kun om en liberalisering for monarkiets egne indbyg
gere. Forf. antyder her, at baggrunden kan have været et ønske om bespa
relser for statskassen, men kommer ikke nærmere ind på dette synspunkt,
som vist ellers kan være frugtbart både ved denne og ved adskillige andre
regeringsforanstaltninger i den følgende tid. Værd er det også at notere,
at forf. i modsætning til så at sige alle sine forgængere mener, at staten
slap billigt fra likvidationen af kompagnierne, fordi aktierne blev indløst
med obligationer.

M. h. t. manufakturpolitiken er forf. inde på den samme tankegang som
ved omtalen af den islandske handel, at den »liberalisering«, der fandt
sted, ikke var et mål i sig selv, men en konsekvens, af de dårlige resultater

af den tidligere politik, et synspunkt, der vist ikke vil vække modsigelse.
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Det understreges, at også den nye regering ydede betydelige lån til in
dustrien.
Af størst interesse er også i dette kapitel gennemgangen af kreditpolitiken, hvor forf. på grundlag af en systematisk behandling og gennemregning af det bevarede regnskabsmateriale når til det resultat, at opgørelsen
med banken medførte, at der i 1785 foregik en likviditetsforringelse for
»den private sektor«, altså at der blev færre betalingsmidler til rådighed
for landets borgere, men at der i de følgende år igen skete en udvidelse.
Også Kreditkassen kom til at virke likviditetsforøgende, og Den synkende
Fonds vigtigste opgave blev at optage nye lån.
En sluttelig opgørelse, som forf. foretager på basis af det foregående og
med inddragelse af oplysninger om alle kendte kassebeholdninger i mo
narkiet, viser, at der også i det samlede billede kun i 1785 var tale om en
indskrænkning af likviditeten, medens der i de følgende år atter pumpe
des større mængder betalingsmidler ud, flest i 1788 på grund af de mili
tære udgifter.---- Ikke meget af det ovennævnte kan betragtes som nyt,
men det gode ved forf.s fremstilling er, at de faktorer, som man i forvejen
kendte hver for sig, nu er sat i forbindelse med hinanden, formentlig så
godt som det kan gøres på basis af de eksisterende regnskaber, hvis mang
ler forf. ikke er blind for.
Forf. mener, at staten alt i alt har givet en kraftig stimulans til efter
spørgsel og beskæftigelse, og mener, at krisen kun varede til 1786, hvor
efter det atter gik frem - en udtalelse, der godt kunne have været lidt mere
underbygget. Forf. når her til den konklusion, at ».. . den økonomiske po
litik, der er gjort rede for. .. (må) betegnes som særdeles fornuftig, ikke
mindst i 1786 og 1787, hvorimod der i 1785 snarest har været ført en for
restriktiv politik.« - Den, der lever, vil få at se, om denne Keynes’k præ
gede opfattelse vil få lov til at stå som gældende, eller om den om en
række år vil blive erklæret for at være mere præget af forf.s tids opfat
telse end af forholdene i det 18. århundrede, jfr. forf.s indledning om de
ældre forfattere.
Det skyldes formentlig, at bogen skal betragtes som den første i en
række, at forf. ikke mod slutningen vender tilbage til sin these om, at man
fortsatte med at føre merkantilistisk politik også efter 1784, men det frem
går ganske vist tydeligt af hele skildringen. Måske er det af samme grund,
at der ikke er nogen egentlig vurdering af den personkreds, der stod for
»reformpolitiken« efter 1784.
Det er en i mange henseender interessant og for historikere meget lære
rig bog, der her foreligger. Dens hovedfortjeneste er afsnittene om bank-
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og pengevæsenet og de sammenfattende skildringer af rigernes finansvæsen, hvor forf.s uddannelse har givet ham et stort forspring for andre, der
tidligere har beskæftiget sig med de samme problemer. Uden tvivl vil
mange i fremtiden søge til værket for at finde bistand i behandlingen af
enkeltproblemer i denne periode. - Men, skal man virkelig have udbytte
af forf.s store arbejde, er det at ønske, at han vil forsyne sine bøger med
et noteapparat, som historikere er vant til at gøre det i bøger af denne
standard. Noteapparatet i det foreliggende er nemlig efter vore begreber
aldeles utilstrækkeligt. Det går endda, at forf. har nummereret den an
vendte litteratur og nøjes med at henvise til nummer og bogens sidetal,
når han citerer, hvad han iøvrigt gør meget lidt; f. eks. er der under
omtalen af Kreditkassen ingen henvisning til Sigurd Jensens »Fra patriarkalisme til pengeøkonomi«, skønt dette værk er opført i litteraturfor
tegnelsen. Værre er det imidlertid, at forf. citerer arkivalier (bortset fra
Rentekammerets) efter et lignende nummersystem, hvor t. eks. kodetegnet FA 65, 9 dækker hele rækken af Finanskollegiets. hoved-udgiftsbø
ger for civiletaten fra 1771 til 1816, hvorefter læseren selv må pejle sig
frem til den årgang, konto eller folio, han skal finde for at nå frem til de
oplysninger, han er interesseret i. - I håb om, at dette vil blive rettet, vil
man med spænding se frem til kommende bind om den danske finanspo
litik indtil 1813.
Aa. Rasch.

Harald Jørgensen: Hordiske arkiver. Udgivet af Arkivarforeningen.
København 1968. 313 sider.

Ud fra den erfaring, at skandinaviske arkivarer gerne taler om fagligt nor
disk samarbejde, men i grunden kun kender meget lidt til nabolandenes
arkivvæsen, har Harald Jørgensen følt sig tilskyndet til at udsende denne
bog. Forfatterens ønske om at holde fremstillingen indenfor rimelige græn
ser m. h. t. omfang og arbejdsindsats måtte medføre, at bogen koncentre
rede sig om det statslige arkivvæsen og lod de kommunale og private ar
kiver ude af betragtning. Resultatet er blevet en indholdsrig redegørelse
for Danmarks, Finlands, Færøernes, Islands, Norges og Sveriges arkivvæ
sen. Ganske vist virker Færøernes placering side om side med de andre nor
diske lande overraskende for den udenforstående, og uden at ville overse
øernes autonomi melder sig det spørgsmål, om Landsarkivet i Thorshavn
ikke burde behandles på samme niveau som Det danske Hærarkiv.
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Forfatteren, der af selvsyn kender næsten alle de arkiver, han beskriver,
har samlet stoffet til bogen under talrige arkivrejser, ved hjælp af mang
foldige meddelelser og gennem omfattende faglitterære studier. Ved denne
særlige form for fremskaffelse af data og fakta har det været berettiget at
give afkald på dokumentation. Det må imidlertid beklages, at bibliogra
fiske henvisninger heller ikke er medtaget. Efter anmelderens opfattelse
ville en kortfattet bibliografi yderligere have forhøjet bogens værdi. Men
også i sin nuværende form yder den et væsentligt bidrag til den alminde
ligt orienterende arkivvidenskabelige litteratur, og små skønhedsfejl, som
af og til dukker forstyrrende op under læsningen (f. eks. er hyldemeter af
sætternissen ofte forvandsket til »hyldemester« og årstallet for indsættel
sen af den nuværende finske riksarkivar angivet til 1668 etc.), gør på in
gen måde beundringen mindre for arbejdet i dets helhed.
En klar inddeling letter benyttelsen af bogen som opslagsværk, men en
index er desværre ikke vedføj et. Opbygningen af de hovedkapitler, der
omhandler de enkelte skandinaviske staters arkivvæsen, er gennemført på
samme måde. Naturligvis med de afvigelser, som gør sig gældende for
Islands og Færøernes vedkommende. I en almindelig historisk oversigt er
det pågældende lands arkivvæsens udvikling fremstillet lige fra begyndel
sen af, og på en sådan måde, at fremstillingen bliver bredere, jo nærmere
man kommer nutiden. Derved tydeliggøres de historiske betingelser for
vore dages arkivorganisation. Der er lagt særlig vægt på den indsats, som
henholdsvis rigs- og nationalarkivarerne har ydet, og de pågældendes ud
vikling og virke ridses op. Mange af de således skildrede ledere af de skan
dinaviske arkivforvaltninger er blevet kendt som historikere langt ud over
deres landes grænser og tilhører den overnationale videnskabshistorie. Men
det må ikke glemmes, at sideløbende med disse mænds forskning og ud
givervirksomhed har de på arkivvæsenets område udfoldet bestræbelser af
samme værdi, og her er det, at Harald Jørgensen har givet dem en velfor
tjent placering. Ikke mindst ved benyttelsen af biografiske enkeltheder er
det lykkedes ham at gøre dette i sig selv løse materiale anskueligt og le
vende. - I tilslutning til den almindelige historiske oversigt bliver de nu
værende stats arkiver omtalt, hvorved forfatteren benytter lejligheden til
endnu engang at tage de aktuelle nutidsproblemer op til fornyet behand
ling, forsåvidt de falder udenfor fremstillingen i bogens almindelige del.
Væsentlige emner i disse afsnit er organisation (love, kompetencespørgs
mål, retslige forhold etc.), anbringelse og udstyr, arkivalier og problemer
vedrørende deres anbringelse (konservering, registrering, offentlig adgang
til arkivalier, publikationer, udstillinger etc.) af henholdsvis nationalarki256

ver, landsarkiver og særlige arkiver indenfor det økonomiske og militære
område.
Alt i alt viser dr. Jørgensens publikation sig ikke alene at være et nyttigt
hjælpemiddel for skandinaviske arkivarer og historikere, men fortjener
endvidere at være kendt udenfor Skandinaviens grænser og at møde på
skønnelse af alle, der arbejder med udforskningen af nordisk historie.
Desuden virker bogen befrugtende for den internationale diskussion om
arkivvidenskabelige spørgsmål. Anmelderen er overbevist om, at de rig
holdige oplysninger, som Harald Jørgensen meddeler, vil resultere i mang
foldige teoretiske drøftelser blandt inden- og udenlandske arkivarer. Ad
skillige steder vil de uden tvivl få praktiske konsekvenser. Ikke så få af de
indhøstede erfaringer, som de nordiske arkivarer har kunnet samle ved
indførelsen og afprøvningen af tekniske og organisatoriske nydannelser, er
i høj grad egnet til at omsættes i praksis og inspirerer til efterfølgelse. Det
gælder således overgangen fra liggende til stående opbevaring af arkivalier
i Det danske Rigsarkiv, ligeledes svenskernes sikring af arkivalier i kata
strofesituationer eller indførelsen af et biografisk kartotek såvel som opret
telsen af kilde-arkiver på Island m. v. Som så ofte før - og det være sagt
ud fra et tysk synspunkt - har Harald Jørgensen med dette værk atter
ydet et væsentligt bidrag til en bedre gensidig forståelse indenfor arkiv-

væsenets område.

Hans-Dieter Loose.

Aftale mellem Rigsarkivet og Danmarks Statistik.

I august 1969 har Rigsarkivet truffet aftale med Danmarks Statistik om
en fremgangsmåde, der skulle sikre en systematisk aflevering eller kassa
tion af det datamateriale, der indsamles og behandles, i Danmarks Stati
stik. Den hidtidige afleveringsform med mere tilfældige afleveringer af
enkelte undersøgelser har vist sig stadig mere utilfredsstillende for begge
parter, efterhånden som Danmarks Statistiks arbejdsområde er blevet ud
videt.
Som første punkt er aftalt, at der skal tages stilling til det datamateriale,
der nu findes i Danmarks Statistiks arkiv. Det vil ske således, at Dan
marks Statistik udarbejder en oversigt over hvert kontors arkiv, og Rigs
arkivet derefter på grundlag af en sådan samlet oversigt over det mate
riale, som findes inden for de enkelte områder, afgør, hvad der skal af
leveres til bevaring i Rigsarkivet, og hvad der kan kasseres. Endvidere er
aftalt, at der i forbindelse med dette arbejde skal udarbejdes stående af257

leverings- og kassationsbestemmelser for de tilbagevendende undersøgelser.
Endelig aftaltes, at Danmarks. Statistik underretter Rigsarkivet, hver gang
en ny undersøgelse iværksættes eller en løbende undersøgelse ændres, så
ledes at der ved undersøgelsens start træffes bestemmelser vedr. aflevering
og kassation. Til brug for Danmarks. Statistiks indberetning udarbejder
Rigsarkivet en formular med de spørgsmål, der ønskes besvaret. Ved hver
indberetning medsendes prøver på de nye skemaer.
Det største problem i forbindelse med afleveringerne fra Danmarks
Statistik er spørgsmålet om kassation. En betydelig del af datamaterialet
må nødvendigvis kasseres, eftersom Danmarks Statistik årligt modtager op
mod 7 mill, skemaer, og i det følgende skal her gøres rede for de vigtigste
problemer vedrørende kassation af datamaterialet fra Danmarks Statistik.
Der er flere hensyn, der må afvejes mod hinanden.
For det første skal der bevares så mange arkivalier, at Danmarks Sta
tistiks arbejde og arbejdsmetoder kan belyses. Det betyder, at man må
bevare i hvert fald nogle prøveskemaer fra hver løbende undersøgelse sup
pleret med nye skemaer, hver gang der sker ændringer. Ligeledes skal der
naturligvis bevares prøveskemaer fra alle engangsundersøgelser.
Udover at tilgodese administrationshistorikeres behov må man også
overveje, i hvor vid udstrækning der kan tages hensyn til genealogisk in
teresserede forskere. Ved enhver kassation går der oplysninger tabt (f. eks.
oplysninger om de adspurgtes navn, adresse og lignende oplysninger, som
især genealoger gerne ser bevaret, og derfor har man bl. a. af hensyn til
genealoger bestemt, at folketællingerne totalbevares. Men bortset herfra,
er det - eftersom der skal kasseres - kun muligt at tage statistiske hensyn.
Man har tidligere i hvert fald i nogle tilfælde ført en ret hård og sum
marisk kassationspolitik, som man i de senere år har taget op til revision.
Det skyldes naturligvis i høj grad den revolutionerende databehandlings
teknik, der gør det muligt at bearbejde materiale, som man tidligere måtte
anse for praktisk uanvendeligt; men det skyldes, måske endnu mere, at
man på grund af de stadige ændringer af forskerinteresser nu indser, at
man ikke kan vide, hvilke spørgsmål fremtidige forskere vil ønske besvaret
udfra nutidens datamateriale.
Målet for den nyere kassationspolitik er derfor at basere den på en ob
jektiv teknisk metode og forlade de subjektive skøn om »interessante« og
»ligegyldige« oplysninger.
Hvis alle de statistiske oplysninger i skemaerne er udtømt i de publice
rede tabeller, vil man kunne foretage en vidtgående kassation, men der må
dog bevares så stort et udsnit af tællingsmaterialet, at man senere kan

258

undersøge, på hvor solidt et grundlag materialet hviler. Hvor stor en del
af den undersøgte gruppe er adspurgt, er der tale om oplysninger givet af
offentlige myndigheder eller af private, hvor stor har besvarelsesprocenten
været osv. En redegørelse for disse spørgsmål vil dog ofte være offentlig
gjort samtidig med tabellernes publicering i Statistiske Efterretninger og
øvrige publikationer.
Er de statistiske data ikke udnyttet fuldt ud - og det vil oftest være til
fældet - må man tage stilling til, om man skal totalbevare en hel under
søgelse og evt. kassere mellemliggende undersøgelser, eller om man skal
bevare en vis procentdel af alle undersøgelserne eller af nogle af dem.
Spørgsmålet er, hvor ringe en procentdel man kan udvælge og dog bevare
et så repræsentativt udsnit, at det giver et forsvarligt grundlag for en
senere benyttelse. Selektionsprincipperne skal ikke gennemgås her, det skal
blot nævnes, at også her findes forskellige muligheder.
Endelig må man tage stilling til, om man skal bevare primærmaterialet
eller eventuelt de hulkort eller magnetbånd, der har været anvendt ved
bearbejdelsen. Hvis alle oplysninger fra primærmaterialet er kodet ind på
kort eller bånd, forekommer det umiddelbart urimeligt at kassere dette
materiale og lade fremtidige forskere gentage den tidskrævende indkod
ning. Men dette problem hænger nøje sammen med det endnu uafklarede
spørgsmål om hulkorts og magnetbånds holdbarhed og genanvendelse.
Stillet over for disse vanskeligheder og uafklarede spørgsmål vil nogle
måske finde det rigtigst at mikrofilme alt datamateriale og nøjes med at
opbevare mikrofilmen, men indtil nu viser alle undersøgelser, at denne
fremgangsmåde er endnu dyrere end at bygge magasiner til arkivalierne.
Birgit Bjerre Jensen,
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Rettelser til 2. bind
Side 9, linie 3: que, læs qui.

- 14, linie 14: rigeligvis, læs: rimeligvis.

- 18, linie 22-23: Ved en fornyet gennemgang af GI. kgl. saml. 2438,
4° er der fundet sikkert bevis på, at Vedel har kendt Pratensis’
brevvolumen. Vedel anfører her s. 32 følgende kilde: »Magistri
philippi de pratis variæ Epistolarum liber [opr. har Vedel skrevet
Epistolæ] et orationes suo et aliorum nomine scriptæ et habitæ«,
en betegnelse, der endnu bedre end Lyskanders støtter antagelsen,
at de behandlede aktregester er overleverede gennem Pratensis.
Formuleringen »aliorum nomine scriptæ et habitæ« kan dække
over akter skrevet af bl. a. Tyge Vincentsen og således forklare, at
Vedel har ment at kunne udskille en særlig gruppe som »Tyge
Vincentsens. sendebreve«.
- 19, linie 8: arkivet, læs: arkivet.27
- 70, linie 2: pag. 11, læs: pag. 76.
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