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Inledning»

I)et är en känd sak, alt Sverige genom sitt deltagande uti Tyska
trettioåriga kriget för första gången på ett mera framstående sätt
framträdde ur det politiska isoleringstiilstånd, hvaruli det i förhål¬
lande till de fleste af det civiliserade Europas stater intill denna
tidpunkt befunnit sig. Afven efter Westfaliska freden, den sista
akten uti ofvannämde stora krigiska drama, se vi Sverge fortfa¬
rand« bibehålla en af hufvudrölcrna på den politiska skådeplatsen,
der Gustaf Adolf och Svenska äran firat så mången odödlig triumf.

Hvad åter beträffar Sverges förhållande till den öfriga conti-
nenten före denna tid, så visar oss historien, att detsamma huf-
vudsakligen inskränkt sig till grannstrider, hvilka ofta obestämda
gränser, national aftind och i allmänhet ett krigiskt lynne måste
framkalla. Men de landvinningar, hvilka genom Westfaliska fre¬
den tillföHo Sverige, måste naturligtvis indraga det uti continental-
politiken, hvilken det under ett halft sekel om också ej beherr-
skade, likväl så till vida ledde, som dess stämma ofta deltog uti
de politiska utvecklingarnas lösning.

I öfverensstämmelse med hvad vi här ofvan yttrat hade Sve¬
rige före Drottning Christinas tid ej stått i något närmare sam¬
band ined England. Samma strid om borgerlig och religiös frihet,
som dränkt Tyskland i strömmar af blod, hade äfven här åt en

Konungs hufvud upprest schavotten och gifvit landet till rof åt de
mest våldsamma inre skakningar, hvilka till en tid stillades, sedan
Cromwells jernhand fattade det Engelska statsrodret. Lugnadt uti
sitt inre kunde England nu först rigta sin verksamhet utåt. Så
se vi Cromwell genast sätta sig i förbindelse med flera af Europas
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stater, bland hvitka Sverige, på höjden af sin magt och med hans
eget land förenadt genom gemensamma religiösa och politiska in¬
tressen, måste erbjuda honom ett fast stöd, om han lyckades vinna
dess vänskap. Inseende detta och för att verka i ofvannämde syfte
afsände också Croinwell en Ambassadeur, som 1653 anlände till
Sverige.

Men innan vi gå längre torde det vara skäl att i korthet
söka antyda den ställning, som Sverige vid denna tid i förhållande
till det öfriga Europa intog.

Tid Christinas anträde till regeringen hade de stridande par¬
tierna gestaltat sig så, att Polen, Österrike och Spanien stodo
fien d ti igt stälda mot Portugal, Holland och Frankrike, med hvilka
sednare Sverige stod i vänskapligt förhållande. Denna sakernas
ställning hade till stor del sin grnnd uti de religiösa lärolvister,
som så länge söndrat Europa uti tvenne partier, det Katholska och
det Protestantiska. Först sedan Westfaliska freden ordnat de reli¬

giösa stridigheterna, kunde en friare och mera omfattande politik
göra sig gällande och omskapa Europas statslif. Så uttränger så
smånngom handels- och colonial-interesset de religiösa frågorna
och börjar i sin ordning bestämma de politiska förhållandena.
Häruti linna vi till en del förklaring på den omständigheten, att
vid Christinas thronafsägelse Sveriges ställning så betydligt förän¬
drat sig. Nu var Sverige i förbund med England, Österrike ocb
Spanien, då deremot vänskapen med Frankrike betydligen svalnat
och förhållandena Holland och Sverige emellan voro ingenting min¬
dre än goda. Hvad åter beträffar Sveriges närmaste grannar, så
äro striderna med dessa tillräckligt bekanta; det endast torde böra
anmärkas, att Danmark allt sedan Brömsebrofreden hyste en ovän¬
lig sinnesstämning emot Sverige, hvarföre det allt mer och mer
började ansluta sig till del mot Sverige afvogt sinnade Holland och
dymedelst ofrivilligt samverkade till den förening emellan England
och Sverige, som ofvannämde Ainbassade grundlade. Genom Brömse¬
brofreden hade Sverige vunnit tullfrihet i Öresund, en fördel, hvil-
ken Holland naturligtvis måste afundas. För att molväga den öf-
vervigt, som Sverige härigenom måste erhålla på den Europeiska
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handelsvågen, uppfunno Hollandarne hvarjehanda ,påhitt, bland an¬
nat ingingo de med Danmark den så kallade ßedemlions-tractaten,
hvarigenom de fingo en välkommen anledning att oroa Svenska
handelsflaggan *). Dertill kommo åtskilliga olagligheter, utöfvade
emot enskilta Svenska undersåtare i Holland, sedan kriget emel¬
lan detta rike och England utbrutit i full låga, då Svenska rege¬
lingen förklarade sig vilja vara neutral 2).

Så slodo sakerna, då Engelska Ambassadeuren Wh i t lock an¬
lände. Hans ankomst väckte genast bekymmer hos van Beuningen 3),
Holländska Ministern, oaktadt Christina lät säga honom, att han
icke hade något att befara för sitt land , att hon ärnade förblifva
neutral och alt hon skulle uppbjuda all sin förmåga för att åstad¬
komma fred emellan England och Holland4).

Wisserligen hade Whitlock blifvit väl emottagen, likväl mär¬
ker man hos Christina en viss benägenhet, att draga ut på tiden s)
då Whitlock böljade framställa Protectorns önskningar och sökte
genomdrifva dessa; orsaken härtill torde böra sökas uti det nästan
allmänna missnöje, som Englands excesser emot Carl d. l;ste upp¬
väckt och som här ännu var nog starkt för att motarbeta Whit-
locks planer. Det är bekant att Christina i början af sin rege¬
ring rätt kraftigt understödde den landsflyktige Carl d. 2:dre, ehuru-
väl vigtiga statsskäl sedermera förmådde henne att öfvergifva ho¬
nom 6). Men d§n förnämsta orsaken till dröjsmålet med tractatens

l ) Åtskilliga upplysningar härom finnas i Palmsköldska samlingarne.
2) Arckenh&Ilz. Memoires concernaul Christine. Tom ). pag. 3j7>
3) Samme man, som i anledning af hans Hamplingar i Holland mot Sverige

i656 af PufFendorf kallas: praecipuus turbarum inoentor contra Svecos.
4) Arckenholtz. Mem., concernant Chrisline. Tom. t. pag. 378.
5) Chanut, Fransyska Ministern i Stockholm, säger härom; "Il se plaignoit a

tout le nionde, qu'on ne lui parloit ä ses andiences (Jue de Philosophie, de di-
Tertissemenls et de Balifels, sans lni dire ui oui, ni non, sur ce qu'il avait pro-

pose, et qu'on nc le prioit que d avoir patience.
6) Man jemfore nedanstående båda bref, det ena skrifvet straxt sedan Christina

erhållit underrättelsen om Carl d. l.'stes halshuggning, det andra, då hou såg sig
nödsakad alt lemna sonen åt sitt öde:

Det förra lyder: "Perculit quam vebementissim# auimum noslrum et iuefiabili
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afslulanåe är väl att finna itti Christinas misstroende mot bestän¬
digheten af det Cromweliska regementet. Häruli styrktes hon af
flere anledningar1). Emedlerfid hade Croinwell, gynnad som han
var uti nästan alla sina företag, stadgat sin magi och Whitlock
genomdref slutligen i April 1651 en tractats afslutande, hvarige-
nom båda magterna förhundo sig till ömsesidig vänskap och be¬
främjande af hvarandras fördelar, hvarjemie . äfven i traclaten in-
flöto åtskilliga bestämmelser om handeln, in. m. Ratificationen
skulle om 4 månader utvexlas a).

Christinas thronafsägelse och Carl Gustafs thronbestrgning med¬
förde i hörjan ingen förändring uti Sveriges ställning till England.
Samma skäl som närmade Croinwell till Christina quarstodo ännu,
ja de voro ökade genom Danmarks sympathier för Holland, bvifka,
under Christinas tid alstrade, nu gåfvo sig luft uti mer eller min¬
dre fiendtliga stämplingar mot Sverige, hvilka blott genom Carl
Gustafs lysande framgång kunde tillintetgöras3). Altså voro knap¬
past kröningshögtidligheterna förbi, förrän Carl Gustaf genast till
Croinwell afskickaöe ett bref, hvaruli han både underrättade ho¬
nom om thronförändringen och tillika försäkrade honom oin fort-

tlolore. pectns nosirnm adfeeit tam t ris tis et funeslns nnncius facinoiis, inaudrto pri-
oribus seculis exeroplo commissi et illdtaruin Regi cruentarum manuum: — — —

INunc cum eo insolenli® progressi sint. ut se Priucipis sui vit® ad indignum plane
modurn arbitros stauierint, viderint ipsi, quam iramxNuininis divini et quas poenas
peVpetral® csedis in se poslerosque suos Iraxerint etc. etc. Huber. lnsliiut. Hist. Civ.
Tom. III. pag. 563. Uti del sednare Lrefvet skrifter ClirisVina bland annat«- "C'cst
l'injure du lems qui rend vos maux incurables, et je lu'estime majheureuse, de
n'e'tre pas en e'lat d y pouvoir apporter aucuu reméde. Vous aurez sans donte la
bonl^ de souffrir, que vos Ainis aieut soiu de leurs Iniérets, lorsqu'ils se jugent
iuutiles aux votres. Je vous avoue que je ie suis plus que personne, et que je ne
puis eouseutir aux proposiiious que vous me fa i tes, saus pre'judicier au bien d'uu
Etat, dont les intérets me doivent étre chers par-dessus toute aulre consideration.
Je souliaite que le tems, qui apporte des remedes å tous les maux, fiuisse vos ad-
versite's, et qu'i-1 me fasse naitre des occasions de les soulager, sans contrevenir aux

obligations, qui seules peuvent tout sur moi", — Arckenholz T. I. 383.
1) Mem. concernant Christ. Arckenholtz Tome 1. pag. 381.
2) Se förbundsakten af den 11 April l654. Whitlocks dagbok.
ä) Puffendorf. De rebus gestis Caroli Gust. Lib, II. cap. LXXXll et alils locis.
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farande vänskapliga tänkesätt *). Äfvenledes fick Potter Julius Coijef,
en af Carls ufinärktaste gunstlingar, ordres, att afgå uti en beskick¬
ning till protectorn , i anledning af ett förment yttrande, som Croin-
wel! skulle haft och son» var egnadt, att uppväcka farhågor hos
Carl Gustaf2). Derjemte anbefaltes Coijet att med all kraft söka
förmå Cromwell till uppskof med alla alliance-planer med andra
magter, tilldess Sverige hunnit förmedelst en Ambassade besvara
den ära, som Protectorn genom en sådan bevisat landet under Chri¬
stinas tid. Då emedlertid svar från Cromwell på Carl Gustafs skrif-
velse ännu ej ankommit, dröjde Coijet quar ännu någon tid, i
sammanhang hvarmed Kongl. Svenska Coinmissarien i London Bonell
erhöll ordres, att påminna Whitlork om vigten af ett skyndsamt
svar3). Sedan detta ingått,erhöll Coijet ytterligare ordres att på¬
skynda resan, hvilken likväl ännu en gång instäldes i anledning
deraf, att Cromwell väl hade stadfästat den af Whitlock afslutade
tractaten, men tillika beslutat, att ej förr, än Ratification kommit
från Sverige, med den som framförde denna afsända sin egen skrift¬
ligt författad till Sverige. Men då Carl Gustaf genom Bonell erin¬
rat Cromwell om tillhötligheten af all möta lika med lika, lofvade
Crontwell, alt han skulle med ett serskilt sändebud afskicka rat i-*
fication till Sverige. Andtiigen anträdde Coijet sin resa den 25:te No¬
vember, hvarvid nedan afiryekte Instruction skulle tjena honom till led¬
ning uti de negociationer, som, af honom började, af GeneralMajor
Fleetwood fortsattes och genom Christer Bonde afslutades 4).

1) Puffend. De rebus a Carol. Gust. gestis. Lib. I. Cap. IX.
2) Intel' alia scrupulum Regi injecerat, qviod Cromwellus legale cuipiam dixisse

ferebatur, cum de paratu armorum in Svecia menlio injiceietur, Se WlirClVi, quai'C
tion Gedanenses quoque et alii Ilanseatici se ad seqvestris officium
inier Svecos Polonosque susbipiendum invitent, pront a Polonia; Rege
jam factum sit; cum islorum lantopere intersit, ne Uli populi in mutua
arma erumpant. Puffend, i ofvan citerade capitel.

3) Eoque Benjamin Bonellus Commissarius Londiui Regius, Wilelocium custodem
sigill! inonere jubebatnr} indecorum esse in negotiis, qu;e prointa et obvia cum hu-
manitate obeunda sint, moras interpoliere, ac Begi suspicionem iniicere, velut Anglis
recens cum Sveciae Regno instaurata amicitia parum »slimetur. Puffend. Lib. I. Cap IX,

4) Puffend. De Rebus Gestis. Lib. II. Capp. LXXXVIl et LXXXVII1.



Instruction für Sccreteren
Colfet på reesan ath Engelandh, den
25 November A:o 1654.

5,1,1

J^fter som hans M:t hafvver för gått funnit, att uthi några anlägne
ährenders förrättande skicka sin Secrcterare. och Assessor uthi Ge¬
neral Commercie Collegio Peter Juljus Coijet till Protecteuren i En¬
gelandh, fördenskuld hafwer han att skynda sigh där hän, anten
han tager sin reesa på Lybeck, och Hamburgh, sainpt därifrån på
Engelandh eller igenom Hollandh och därhän eller och ifrån
Götheborg dijt åth.

§. 2.

Skeer det första, kan han vidh sin genom reesa i Hamburgh,
låta heisa den Engelska Residenten Bradston som där är, och
livar de kunna tillhopa tesmoignera den hug och willia Kongl.
Mj:t hafwer att Cultivera medh hans höghet H:r Protecteuren och
Republiquen af Engelandh all godh vänskap och Correspondence,
iämväl att han Coijet så den samma att declarera som några ser-
deles ährender att förrätta wore skickat där hän, Complementeran-
des honom Bradston uthi det öfriga, och att han här i Swärige
genom vice Presidenten Lagerfeit och andre wore recommenderat,
att wela det gemeena Swäriges och Engelandhs bästa wäl sökian-
des der bredewidh boos honom någon Underrättelse om sakerne i
Engelandh, sainpt adresse till hans goda vänner på den orthen att
blifwa der så mycket mehra bekänd och kunna på all händelse
betiäna sig deras faveur och wänskap.
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§• 5.

Reeser han på Amsterdam, begärer han af Ivongl. Maj:ts Re¬
sident i Haag Harald Appelbohm att han mother honom i Amster¬
dam eller någon annan till begges deras sammankomst bequäm
orth, livarest han af honom kan få om det Holländska som En-
selska väsendet sökia information och efterrättelse allt till den än-
da, att han kommande till Engelandh må så myckit fastare kunna
derigera sina Aclioner, wetandes huru sakerne emellan detta och
Holland stå hoos dhe Engelske Ministrer han i wägen finner för
sigh kan han i lijka måtto sökia kunskap och godh anledning till
deras wänner.

§■ A.

När han kommer till Grafwesands, skall han fordra Commiss:
Bonell till sigh och då sökia om ett och annat underrättelse, ad-
verterandes anten igenom honom, eller skriftteligen Ceremonie-Me¬
staren om sin ankomst, eller och reesandes för sig siälff genast
in i staden.

§. 3.

Skulle nu här vidh någon fråga om hans, Petter Coijets,
qualitet och Caracter,* kan han säija sigh ingen prsetendera, utan
huar dhe willia holla honom för en Envoije och Ablegato will han
welta detsamma och then ähran honom i så måtto wederfahras
emoot sin nådigste Konung och herre Underdånigst att berömma.

§• 6.
För än han kommer till Audience måste han sökia och för-

fahra om Ratificationen om Pacterne är å deras sijda afsändh, är
det skedt skall han föra sitt taal på det sätt som i nästföljande
puncht är uthtrycht.

§. 7. \
, . ,

Kommande för Protecteuren helsar han honom på Kongl. Majtts
vägnar. Önskar all Prosperitet och wälfärd till hans antagna rege-

•4
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ring sampt gifver tillkänna, att såsom hans nådigste Herre hafwer
tiUfürremle igenom bref adverteradt honom Protecteuren om sitt
lyckeliga anträde till Regementet; Alltså hafwer högst bemühe hans
M:t att än yttermehre Contestera som Affeclion och wänskap emoot
honom så och den JEstimc haus M:t om hans person giör welat
sådant opreepa igenom honom Peter Julius Coijet, försäkrandes H:r
Protecteuren der brede widh, att efiter detta Rijkets så väl som
Engelands interesse, fordrar det en godh och Sincer wänskap och
Correspondence Altijdh skall blifwa widh macht hållen, det hans
Kongl. M:t så till fölgie af sine Antecessorers lofliga exempel
som af egen inclination gerna skall sökia och underhålla medh H:r
Protecteuren och den Republiquen all godh förtroligheet och intel-
ligence äfwen som hans Mj:t wore ulhi den faste tillförsicht alt
Herr Protecteuren altijdh skulle medh Iijka rnötha hans Mj:t igen
om then gamble wänskap, som emellan detta Rijket och Engelandh
altijdh warit hafwer så wijda sig göra låter att bebyggia och för-
tnehra, och hade hans Mj:t nu fuller att tesmoignera sin wänskap
och goda ciffection welat sända en Amlassade till H:r Protecteuren,
och der medh mötha den ähran som detta Rijket af högbemälte
Protecteur och den Republiquen skedd är, men efter widh den för¬
ändringen aff Regementet så många Onmbgengelige occupationer
förfallne wore, hade sådant för innevarande tijd intet kunnat skee
men skulle likväl medh första stickas i wärcket, eliest wiste hans
höghet sigh alt påminna huruledes honom så wäl som Republiquen
hade i förledne åhr behagat att skicka till hennes Mj:t Drottning
Christina sin extraordinarie Ambassadeur H:r Whitlock, att sökia
nermare Conjunction och wänskap, jätnwäl att saken så wijda är
bracht det af begge sijdors Commissarier och Plenipotentierade
Pacter och Alliance af stadigt förtroende och intelligence, till detta
Rijketz så wäl som Republ: af Engelandz gagn och beslå sampt
Comiuerciernes befordring är uprettat worden, nu såsom der uthi
är förafskedat att ifrån begge deelar till en wiss tijdh ratificationer
inkomma skulle; Altså hade hans Mj:t genom honom Coijet welat
skicka sin högstährade Fru Moders Drottning Christinee stadhfä-
stelse öfwer, både att låta bemälte Pacter skee ett nöije, som och
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att wijsa der med den hugh lians Maj:t hafwer all godh wänskap
med H:r Protecteuren sarnpt Engeland att idka och cultivera; sei-
jandes han Coijet der hoos sig wela benute ratification en annan

gångh till wisse Commissarier öfwerlefwerera, ulhi det öfriga, ocli
eftter han hade några saker och ährender som till execution af
Pacterne länder att föredraga, begärar han af Protecteuren att blifwa
widh lägenhet stadd för honom till kunna anten der eller emoot
hans Deputerade dhe samme upptäckia, slutandes der mcdh och
recommenderaudes sin persohn.

§. 8.

Ahr Protecteurens eller Respubl: Ratification intet färdig och
förseglat, må icke heller Coijet öfwerlefwerera till Cominissarierna
den för wår sijda, ulan hålle denne hoos sigh till dess han hafwer
sedt den andra vara förfärdigat; doch huar dhe skulle anmoda
honom Coijet att taga den samma till sigh och sända öfwer åth
Swärige hafwer han sådant till declinera Preetcnderandcs defectum
Mandati och disponera dem att skicka bernite stadfäst eise niedh en

expresse Kongl. Maj:t tillhanda, på det dhe mage göra oss 1 ijka,
och det Pacterne synes innuera.

§• 9.

Eftter hafd Audience hoos Protecteuren söker Coijet Segel¬
bäraren Bålstrod Withlock helsar honom på Kongl. Mj:ts vägnar,
och näst contestation af den goda reputation han här hafwer leni-
nat så för sitt eget comportemente, som det han till inbördes bästa,
hafwer hulpit att stifta, och uptäcker han honom sin anförtrodde
ährender och först om drottning Christinte ratification, och att han
wore widh handen om wåre Undersålhers Satisfaction om ett wisst
sätt af Siöpass så och hwilcka som skulle hållas för wahror af
contrabande, begärandes hans Rådh huru alt bäst och fruchtbär-
ligst är alt angrijpa", så och adsistence att komma till godh och
forderlig ändskap här medh fölgiandes uthi det ena och andra
Whitelocks Rådh, så wijda han finner det wara gott och Saiutart.

2.
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§. 10.

När han nu kommer för Protecteuren eller hans deputerade
och alt den Engelska Ratificationen är färdig eller afsändh säger
han eftler det sätt som ulhi Propositionen till Protecteuren är för¬
mält sig wara dijt skickat iblandh andra ährender, och så att öf-
werlefweVera hennes Mj:t Drottning Christina} stadhfästelse på dhe
sidst hållne Pacter; giörandes der widh all tiänligh contestation af
den hug Kongl. jVllt hafwer icke allenast berörde pacter och Al-
liance att eftlerlefwa, utan jämväl then påbegynta goda wänskap
så wijda sig göra låter för inehra och föröka.

§• 11.

Skulle dhe Engelske nu anten intet wela afsända sin för än
hans Mj:t och är der hoos, eller och Desiderera den samma, skall
han Coijet låta förmärckia, det Kongl. Majrt, att wijsa äntå så
myckit mehra sin goda intention till observance af Pacterne på sin
sijda hade welat gifwa honom berörde sin ratification medh lefwe-
rerandes henne ifrån sigh, när och till hwilken han finner bäst.

§. 12.

Sedan och såsom dit jämväl tiänar till execution af Pacterna
att wara nndersålhare som skada lijdit hafwa må skee ett nöije,
aliså hafwer han deras klagemåhl att representera, så och huru
stoore skääl dhe sigh hafwa till beswära, att dhe så hårdt och
orättwijst ähro traderade wordne, der dhe likväl af intet annat
än wänskap welat hafwa, och eftter det wore uthi den 13 punc-
tcn af pacterne slutit och belefwat att dern skulle för deras lidne
skada skee fordeidig Salisfaction försåge Kongl. Maj:t sig till H:r
Protecteuren wänligen att sådant tillfolgia af samma Pacter, jämwäl
skääl och rältwijsa skee och efterkommas måtte, öfwergifwandes
der wid förteckningen på dem som något gott hafwa till fordra,
och sigh här angifwit hafwa, tillika med hoosfogade skäl till deras
pretentioner, Achtandes alt han icke tager någon saak an som
icke är funderat och ståår på goda fötter.
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«• 13.

Och emedan det skall tilläfwentyrs framdeles och hwar någon¬
dera deelen råkar i krijgh kunna föda stoor confusion och oreda
af sigh, hwar i tijdh icke blifwe determinerad, hwilka wahror som
skola kunna komma under namn af contrabande, fördensknld haf-
wer hans Mj:t sådant låtit upsättia, alt till den ända, att ett lijka
på den Engelska sijdan må blifwa affaltat och sedan framgeenl
hållit och obserwerat.

§. 14.

Skulle dhe nu wela räkna wahror för Contrabande, som medh
skääl icke kunna tagas derföre och på den honom Coijet medgifne
lista icke förtecknade ähro, hafwer han heller att referera, der om
t|ll Kongl. Mj:t och förnimma des willia än att consentera dertill.

§. 15.

Om ett wist formulär aff pass will och wara aftaalt och så¬
som Commercie Collegium lät tillställa då warande Engelske Am¬
bassadeuren Whitlock ett Project derpå; altså håller hans Maj:t
bäst och sådant må blifwa eftler den form uprättat ju att alt det
afböijas som smakar den ringaste wijdare inqnisition hinder och
uphåld samt Visitation i Siön anten för skep eller godhz och öfwer
denna sidsta twänne ährender såsom ont ett wist formulär af pass
och hwilka för Contrabande wahror skola wara till räkna skall
Secret: Coijet sökia att uprätta med den Engelske Deputerade en
recess till så myckit större Iryggheet i saken.

§. 16.

För utan detta komma och några andra saker i Consideration,
som mehra ähre att sondera, och läggia goda fundamenter till än
att så snart och för än dhe ähre wäl öfwerlagde bringa till sluuth
lempandes sådant heller till en Ambassade, som alt kraftigare och
medh större Auctontct skall kunna förrätta, såsom hvadh wilkohr
hvars annars örlogsskepp skola hafwp att niuta? i hvars annars
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hamnar om handeli uthi WäslJndien om Stapler och nederlagz-
rättigheet.

§ 17.

Uthi det forsla och oin örlogzskeps wilkohr uti hwars annars
hambner kan Coijet förfahra hvad dhe sökia på sin sijda, eller
hwilken Methode dhe skatia att böra observeras, berättandes der-
oiii hijt öfwér.

§. 18.

Höring och annat fiskerij i Norre siön och kring deras landh
angående söker han till kunna disponera dem där hän att dhe
Swänske Undersålhare mage der få fritt och oturberadt fiskia, torcka
deras uäät på landet, sampt proviantera och försee sigh ined alle¬
handa nödtorfter allegerandes Hollennernas exempel, jätnwäl fiske-
rijets myckenheet ocb wälsignelse wara sådan att den äntå af en

Nation allena intet wäl hinner salthas.

§. 19.
Och på det han må göra Engelendarne så royckit willigare

dertill så wäl som att eftterlåta oss frij navigation och handel till
Barbados och andra Insuler och landh i America som dhe der inne-
hafwa; kunne han finnandes dem till den Ryske handeln inclinera,
updraga dhe Engelske deremoot den commoditet och frijhet att
igenom Ostersiön sampt wåra hantbnar, och städer handla där hän,
görandes dem berörde handel begärligh, så der af att man den
wägen är säkrare och bequämare sampt wahrorne medh så ringa
och lijdelig tull som 2 pro Cento belagda.

§• 20.

Näst Indiske saken betungande styrcker Coijet dertill att dhe
Engelske på then orthen mage medh de wåre hålla godh Corre-
spondentz och wänskap, äfwen som desse skola af Hans Maj:t
blifwa förordnade till göra, det samma å deras sijda igen, läggiandes
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Coijet fundament der till att grenfzer mage emellan begges Un-
dersåther blifva uprättade, bvar öfwer den ena emoot den andra
sig intet hafwer att anmäla.

§. 21.

Det ährendet om staplar och Nederlag är af den consideration
att för en Ambassadeurs ankomst här ifrån icke något medh säker-
lieet göras kan, dock må han Coijet lijkwäl förnimma deras mee-
ning här om, och hvadh dhe den saken berörande hoos oss åstunda,
begärandes att dhe willia låta upsältia något skriftteligit förslag;
hvaröfwer Kongl. Maj:t sigh hädan resolvera kunde.

§. 22.
H var dhe Engelske besvära sigh öfver then oförrätt, som de¬

ras utaf dhe wåre i Guinea skall wara skedd, kan Socret: Coijet
swara saken eftter en serdeles skrifttelig föreening, emellan Kongl.
Maj:t Drottning Christina' Deputerade och H:r Whitlock wara till
wänlig afhandling och förlijkning remitterat. 1 rnedlertijd will högst-
bemälte Hans Maj:t låta ställa ordre till sine Undersåthare i Guinea
att dhe intet tillfoga dhe Engelske något mehn eller hinder tippa
deras wägar eller Commerden å den orthen, utan eftterlefwa then
uthi Pacterne uprättade wänskap.

§.23.
Blifwer Peter Coijet Sonderat öfwer wåra tractater hoos Por¬

tugal, kan han lata sigh förmärkia oss medh åthskillige skepp wara
förlängst komna i possessiomen deraf, undanböijandes uthi det öf-
rige, så wijda med Matteer skee kan, att icke något emellan Enge-
landh och Portugal må blifwa slutet, som kan hindra wår trafique
och trachten på den och andre dem tillhörige Orther, till hwilcken
ända han' och hafwer att hålla godh correspondencé medh den
Portugalisiska Residenten i London,

§. 24.
Kommande på taul om det Brehmiske wäsendet, och hafwe

der öfwer (altat någon wrang och widrig opinionT skall Secret.
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Coijet gifwa dem information der om, lagandes medh sigh till wij-
dare rättelse hvadh utaff Regering rådet i Brehmen till Keijsaren
skrifwit är, Item hvadh Kongl. Maj:t hafwer till högstbemälte Keij-
sare, Churmeins och någte andre Tyske Furstar ulhi den saken
låtit afgå, alt till den ända att dhe Engelske mage wetta Brehmen
medh skääl icke wara någon immediat stadh, och till det andra
att den samma är orsaken till det emellan oss och sig uptända
obeståndh, hafwandes begynt att läggia skantz och fästning uppå
vrår odisputerliga grundh och botn, jämwäl farandes sedan fort
medh allehanda insolentier och hostiliteter, der wij lijkwäl intet
inehra hafwe giordt, än förswaradt wårt land, och äntå icke hin¬
drat dem deras Commerden och tillförseli, hwilcket wij el 1 i est wäl
hade kunnat skee låta, hvar wij icke hade welat wijsa wärlden
oss ingen lust hafwa till wäre undersåthares ruin och undergång,
förmodandes att samma stadh skulle komma till skääl och andra
tanckar igen,

§. 25.

Eftter som H. Maj:t finner uthi det sig af Protecteuren till-
skrefna gratulations bref någre feehl aff titulatur och Qourtesier
som dhe kallas jämwäl Hans Maj:t kan wachta att dhe samma

mehra af condpistens förseende skola committerade warda än Pro-
tecteurens wållande fördenskuld hafwer Secretern Coijet widh gif-
wen occasion och såsom af sigh sjelff att göra uthi deras Cantzlij
och helst hoos Whitlock eller dem som medh dhe Swänske ex¬

peditioner hafwer att beställa, påminnelse som 1) är uthi hans
M;»j:ts titul dhe orden Det Gratia uthlätna. 2) det ordet Domino,
är och titulen förgätit, der så borde stå Serenissimo et potentissimo
Principi Domino Carolo etc. 3) När Serenissime repeteras låtes
det praedicatutu Potentissime tith. 4) der Maj:as V:a skulle stå,
sätties då vos och då tu, der Kongen likwäl intet på sin sijda så
brukar, hwilka 4 stycken, äntå uthi det brefwet som till Kongl.
Maj.t Drottning Christina ifrån Protecteuren afgick intet förgätne
wore. 5) under står vester bonus amicus på en radh, der i det
ställe skulle wara satt Seren:tis Ves.oe och en radh eller twå neder
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better amicus, eller om dhe wille wara höfligare, ad officia paran
tissimus amicus, der så blefwe skrifwit wille hans Maj:t gifwa igen
på åthskilliga rader Celsitudininis Vest:oe bonus amicus. 6) uthi
utanskriften på brefwet är det ordet Domino och uthlatit, och 7)
icke heller satt heela titulen fult uth som in uthi brefwet utan den

Kongl. Allena, doch hafwer han Secret. Coijet niedh jncineer att
procedera här uthi , och hvar han förnimmer dhe Engelske opinia-
strera, sä lämpa sådant till Ambassadeurens ankompst som alt häst
kan afhöflas, heller än att göra sigh odieux, och äntå icke dess
mehra uthrättas.

§. 26.
Medh fremrnande Konungars, Respubliquers, Herrars och Stä¬

ders Gesandter, Residenter och betiänte på den orthen, söker Coijet
och att hålla godh correspondence; men hwarcken igenom inter-
eession eller elliest bemängia sig i deras saker och affaires före*
wändandes defectum mandati, och det intot kunna göra utan Ordre.

§. 27.
Medan Secreteren Coijet dar är skall han sökia till göra sig

informerat, huru Protecteurens saker i Engelandh, Skottlandh och
Irlandh, hvadh apparence där är till beständigheet af hans Rege"
mente eller förändring, Köngen af Britlannien till Faveur\ hvadh
inacht i folck, skep och inkomster, hwadh regard och afseende Pro-
tecteuren hafwer på Frankrijke, Spanien, Danmark, Pålen, Ryss-
landh, Portugal,. Nederland; hwart hän hans armatur medh för sig
liggiande skepz flotta är ansedd, om att betwinga dhe ifrån Hål-
landh desidererande paovincier, och speela der medh sin fördeel,
att komma på den sijdan i landh? eller på Frankrijke, något det
Spagnien tillhörigt är, West Indien, Guinea, Sundet, Norige, Ar-
changel eller till hvadh orth det hülst är; hvadh förbund och Al-
liancer medh eller emoot en eller annan förehafwes eller skedde
ähro, hvadh commercier i landet ähre, så och hvadh consilier som

agiteras till handelens förmehrande Ministri der drijlwa och nego-
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dera? Hvadh fordelar i handelen som till dhe länderne här ifrån
är att göra? Hwetn som hoos Protecteuren måst förmår, och hwilc-
ken förnembligst hielper honom föra wärcket? medh mehia som
han kan tänckia att lända hans Majtt till rättelse.

§• 25."
Dhe saker som General Commercie Colleg: hafwer hoos ho¬

nom Peter Coijet giordt påminnelse om och icke ähro här införde
som att tillstyrckia dem hvilcka medh sine och Cabliaafiske wetta
att umbgås och sig hijt begifwa wela att sättia sig här nedh, så
och poussera Köpmän och allehanda handtwärckare som sin han—
dell och Manufatorin i Swerrige och dess underliggiande Provin-
cier att icke sig föresatt hafwa tillgöra det medh all flijt dem må
han låta sig recommenderade warda, doch achtandes, att han icke
gifwer dhe Engelska någon omhrage eller missnöje dermedh. Till
ett sluuth önskar hans Maj:t Secret. Coijet lycka på reesan, och
förwäntar alla postdagar hans underdåniga rapporter.


