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b ev is t orättm ätigheten af C arl Gustafs anspråk. H ärem ot 
in v än d e  de Svenska kommissarierna, att, efter K ristofers 
död, dessa landsdelars förhållande sinsemellan å tergått till, 
h v a d  de varit näst före denne K onungs regering. O ch 
äfven , om alltsedan den tiden Hveen legat under Seeland, 
hade  den likväl förut hört under Skåne, och tillhörde så
lu n d a  Sverige enligt fredsslutet. D e D anska kommissa
r ie rn a  lofvade a tt taga denna sak i närm are öfvervägando 
och infunno sig dagen derpå tillika med Chevalier de T e r -  
lon, m edförande K onung F redriks samtycke till öns a fträ -  
d an d e  '). A llt syntes således taga en gynnsam vändning, 
och kommissarierna hoppades kunna inom några få dagar 
u nderteckna  fördraget.

U nder de första dagarna af Ju n i månad hade de 
S venska  kommissarierna inlemnat sitt förslag till neben- 
recessen '). D anskarne hade en m ängd anm ärkningar att 
gö ra  deremot. Den första punkten tyckte de vara uppsatt 
i a lltfö r allm änna ordalag, så a tt hvar och en kunde ge
nom  densamma vrida Roeskildska fördraget efter godtycke. 
M en de punkter, som de i synnerhet stötte sig på, voro 
den  i:de , 10:de, 1 1:te och \ 2:te. D en första af dessa
ville de he lt och hållet utesluta, eftersom fredsfördraget 
innehöll en  förbindelse för begge m akterna att försvara 
sundet. D etta  ville äfven Bjelke medgifva, men Coyet 
var af annan åsigt. H an sökte visa, huru  Roeskildska 
fördragets tredje artikel 3) behöfde en tydligare förklaring, 
hvilken han också sökt gifva den i detta förslags 4:de. 
E n lig t fredsfördraget kunde t. ex. en främmande flotta 
under hvarjehanda förevändningar, genom att så småningom 
lå ta  e tt eller några skepp i sender passera sundet, intränga 
i Ö stersjön och der uppträda fiendtligt emot någondera

*) Kommissarierna till Konungen —  den 28:de Maj.
2) Detta förslag linnes aftryckt i bilagan E.
3) Denna artikel är af följande lydelse: Till samma ända är oss 

emillan lörafskedat, belefwat, och på bägge sijdor uthlofwat, at 
icke tilstädia nagon främmande fiendtligh örlogzllotta, ehoo then 
och wara kan, att passera och löpa genom Sundet, eller Eeldt in
uthi Ostersiön, vtan thet sökia, hwar å sin sijda, effter all Möije-ligheet, att förhindra och affwärja.



makten. Om nu en flotta på detta sä tt eller med våld 
in trängt i Östersjön, så vore ingendera m akten a f orda
lydelsen i fördraget förpligtad a tt förhjelpa den andra till 
att utdrifva denna flotta eller söka förstöra den. E n  så
dan ömsesidig skyldighet låge dock i andan af fördraget, 
och u tan  den vore den 3:dje artikeln i detsamma utan 
kraft. Deremot ansåg Coyet, att man, för a tt ej väcka 
m isstankar hos andra m akter, icke m ycket borde röra om 
»mot/o prohibitionis» eller om antalet af de skepp, hvarm ed 
den ena kronan skulle vara förhunden a tt hjelpa den andra. 
Slutligen föreslog han, att om D anskarne omöjligen kunde 
förmås a tt låta införa denna punkt i nebenrecessen, de 
dock i ett särskildt protokoll skulle förklara sig bundna 
af densamma, fast de fruktade a tt väcka m isstankar hos 
andra m akter genom dess införande i recessen. H veen 
förklarade sig D anskarne väl vilja afträda, men de ville 
införa i nebenrecessen, att denna ö efter fredsslutet blifvit 
afträdd, och ville ej medgifva, att den blifvit afträdd, så
som en tillhörighet till Skåne. I  förslaget till nebenreces
sen voro skälen till denna ös afträdande utförligt angifna, 
hvilket D anskarne äfven ogillade. D etta  deras uppförande 
försvårade betydligt underhandlingarne; ty i och med det
samma Carl G ustaf tillåtit i nebenrecessen att införas, att 
denna ö blifvit afträdd efter freden, och icke såsom en 
tillhörighet till Skåne, skulle han derigenom medgifvit, att 
hans rä tt  till denna ö var ingen annan, än den starkares 
öfver den svagares. F ö ru t är näm ndt, att C arl G ustaf 
gifvit misuin fructum » af Ilveen  åt Drottningen a f D anm ark 
på hennes lifstid. D etta infördes ej i recessen, utan  i en 
särskild försäkringsskrift, hvarmed D anskarne förklarade sig 
nöjda. M en de berättade, att F ransyska ambassadören 
Terlon gifvit dem hopp om, a tt denna förläning efter 
drottningens död skulle öfverflyttas på en af de D anska 
prinsarne, och sedan för beständigt på det. Danska konunga
huset. Förhållandet var, a tt Terlon en gång velat förmå 
kommissarierna a tt göra ett dylikt löfte, då Bjelke, som 
alltid var medgörlig, sade sig visserligen ej äga någon 
fullm akt att lofva detta, men han trodde sig kunna för
säkra, a tt hans konung ej skulle blifva omöjlig i denna sak.



C oyet deremot förklarade, att deras instruktion ej gaf dem  
den  m insta rättighet a tt lofva någonting, tog derpå B jelke 
afsides, och efter en stunds samtal förklarade sig denne 
m öjligen kunna lofva denna förläning åt en af prinsarne 
efter drottningens död, men ej något vidare. Den l l : t e  
pu nk ten  om ersättning för den bortröfvade N orrköpings- 
skutan , ville de äfven taga bort u r recessen, emedan den 
saken vore mera enskild, men Coyet ville nödvändigt hafva 
den qvar, så a tt det ej mera skulle hända, att en Dansk 
undersåte  toge Polskt pass och blefve kapare i Östersjön. 
S tö rsta  svårigheten vid denna punkt låg deruti, att åt
skilliga förnäm a personer, till och med några Rikets Råd, 
de ltag it uti nämnde kapares utrustning och uppburit sina 
andelar af bytet ’).

E m edlertid  hade Ti'ondhjems stift öfverlemnats åt 
Svenskarne, och till landshöfding der hade Carl Gustaf 
u tse tt Lorentz Creutz, densamme, som sedermera stupade 
i det olyckliga sjöslaget vid Öland. H ans första embets- 
fö rrä ttn ing  blef att staka ut gränserna för denna Sveriges 
nya besittning, tillika med den sista Danske länsherren 
derstädes, P eder W ibe. Denne sökte då att draga ifrån 
T rondhjem s stift ett litet län, vid namn Romsdalen, före- 
gifvande såsom skäl a tt detta län alltid haft särskilda läns
herrar, eller ock a tt Trondhjem s länsherrar haft särskilda 
förläningsbref på Romsdalen. Härem ot anförde Creutz: 
\ ) att fogden af Romsdalen icke allenast har gjort sin rä
kenskap till länsherren öfver Trondhjem, utan ock till gård- 
skrifvaren på kungsgården der, hvilken hade samma befatt
ning, som en landsbokhållare i Sverige. 2) A tt alla lag- 
vadda saker ifrån Romsdalen hafva gått under Trondhjems 
lagman, och länsherren i Trondhjem har utfört alla domar, 
som fallit i Rom sdalen och angått lif och ära. 3) Att 
denna länsherre har ock uppburit alla kronans inkomster 
och allenast gifvit länsherren af Romsdalen den lön, som 
K onungen i D anm ark bestämt åt honom. 4) A tt han 
också haft öfverinseende öfver utskrifning och tullväsende

') Adlersparre, Iííst. Sami. del. 5, pag. 45— 6 2, och Kommis- 
sarierna till Konungen den 4:de Juni.



i Romsdalen, och 5) tagit ed af sam t t i l l -  och afsatt alla 

tullnärer der. D essa skäl bevekte dock ej W ibe  och hans 

embetsbröder, u tan  de hänskjöto saken till sin konungs 

afgörande *).
I  sitt svar till C reutz befallte Carl G ustaf honom 

att taga reda på af W ibe, om han  hade bestäm d befall

ning att behålla Rom sdalen fur D anm arks räkn ing  2). Sina 

kommissarier i K öpenham n underrä ttade  han om denna nya 

tvistighet och fram lade för dem alla  skäl, han kunnat hop

leta, för att bevisa, a tt Rom sdalen hörde till T rondhjem . 

Till de skäl, som C reutz hade anfört, lade han ett u r en 

bok, Descriptio Norvegiæ, uti hvilken alla fögderier och 

kloster uppräknades, som hörde under Trondhjem , och d e r-  

ibland äfven Romsdalen. S lu tligen  förklarade han sig i 

Norrige icke veta af några  sm ärre län, u tan  endast fyra 

större, Bohus, A ggerhus, B ergen och Trondhjem , under 

hvilka alla sm ärre skulle lyda. T ill följe af denna för

veckling i Trondhjem  befallte han  kom m issarierna a tt i 

nebenrecessen införa en ny artikel, hvari alla fögderier under 

Trondhjem och i synnerhet Rom sdalen, skulle införas ,!).
K onungen var ej rik tig t nöjd  med sina kommissariers 

förslag till nebenrecessen, utan gjorde åtskilliga sm ärre 

anm ärkningar. D en 6:te punk ten  ogillade han helt och 

hållet; ty  den ålade hans undersåtare den nya skyldigheten 

att i sundet taga bevis öfver, a tt de uppvisat sitt sjöpass, 

och derigenom kunde de lä tt blifva uppehållna och tvingade 

till utgifter för a tt erhålla e tt sådant bevis. I  afseende 

på den fjerde punkten förklarade han sig vilja medgifva, 

att den uteslöts u r  recessen, b lo tt den infördes i e tt sä r-  

skildt af begge m akternas kommissarier underskrifvet och 

besegladt protokoll. V id den '1 1:te punkten om de tre 

skeppen, som straxt före krigets början blifvit tagna i sun

det, finge ej några eftergifter göras, ty 1) voro dessa skepp 

tagna före krigets förklarande; 2 ) enligt Roeskildska freds

*) Handlingar, rörande Skandinaviens Historia, del. 30, pag. 
156— 171 —  Lorentz Creutz till Konungen den 15:de Maj, och 

den 5:te Juni.
2) Riksregistr. den 3:dje Juni —  till Lorentz Creutz.
3) Riksregistr. den 3:dje Juni —  till Kommissarierna.



fö rd rag e t skulle de återställas i samma skick, som då  de 
togos, eller också skulle full ersättning derför gifvas och
3) hade  konungen sjelf lofvat skaffa ersättning åt deeras 
egare . V idare klandrade konungen sina kommissarier fö r  
det, a t t  de öfverskridit sin instruktion, och lofvat, att f ö r -  
lämingen af H veen skulle flyttas ifrån drottningen på en  
a f p rinsarne  efter hennes dud. Som han en gång gifvit 
d ro ttn in g en  löfte derom, ville han ej taga det tillbaka, m en 
t i l l  någ o t vidare ville han ej förbinda sig. M en om D a n -  
sk a rn e  ville gå in på a tt mot penningar eller på annat 
sä tt afstå Norlanden och W arhus, så ville han efter dro tt
n ingens död åt en af prinsarne gifva en årlig penning
sum m a, m otsvarande inkomsten af Hveen ').

Svenska sändebuden i Köpenhamn hade en längre tid 
varit a f olika tankar om underhandlingens förande. Coyet, 
som alltid  på det noggrannaste sökte rätta sig efter sin 
komungs instruktioner, var en utm ärkt skicklig underhand
lare, sam t en n itisk  försvarare af sin konungs och sitt 
fäderneslands fördelar. Bjelke var deremot ingen passande 
em betsbroder åt Coyet. H an  hade flera gånger varit nära 
a t t  bevilja flera saker till Danskarnes fördel. I  början af 
Ju n i  ville han p å  eget bevåg sluta fördraget, och u r neben- 
recessen utesluta dess 4:de, 8:de, 9:de, \ 2:te och 14:de 
punk ter 2). F ö r detta sitt uppförande fick han uppbära 
skarpa  förebråelse* af K onungen 3). Pufendorf tyckes vilja 
lägga skulden fö r utgången af underhandlingarne på Bjelkes 
flathet, livaremot Terlon häftigt tadlar Coyet för dennes högt 
drifna fordringar och det stolta språk, han alltid förde. E n  
obestridlig sanning är likväl, a tt Coyet handlade helt och 
hållet efter sin konungs instruktioner, och att nästan ingen 
af de fordringar, han framställde, var stridande mot R oes- 
kildska fördraget. T roligt ä r ock, hvilket Terlon medgifver, 
att, om Ivonimg F redrik  i tid  gifvit efter för Svenskarnes 
fordringar, det nya kriget med dess olyckor kunnat und
vikas. F rå n  ett sådant steg hindrades han af H olland, som 
i sin ambassadör, Beuningen, skaffat sig en slug och skick

') Adlersparre, Hist. Sami. del. 5, pag. 62— 69.
2) Samma bok —  pag. 71. 3) Samma bok —  pag. 118— 119.



lig underhandlare, som på allt sä tt sökte h indra hvarje 
närm ande emellan Sverige och D anm ark.

E n lig t Roeskildska fördragets '1 l:te p u n k t skulle alla 
de priser, som ej före det T ostrupska fördragets slutande 
voro bragte i egen hamn, återställas åt egaren  i samma 
skick, som då de togos. N u hade en H en rik  Carloff med 
ett D anskt kaparefartyg  bem äktigat sig Svenska fästningen 
Cabo Corso på Guinea, jem te A frikanska kom pagniets alla 
tillhörigheter. Med rikt byte seglade han derifrån  och an
lände i Ju n i månad till G liickstadt, derifrån han fick tillfälle 
att med största delen af sitt roffade byte rym m a till H olland. 
E n lig t fredsfördraget skulle Sverige hafva tillbaka  fästningen, 
de borttagna skeppen och allt annat, som blifvit borttaget. 
M en som Carloff tagit största delen m ed sig, vände sig 
Carl G ustaf till D anska kronan, med fordran a tt den skulle 
ersätta förlusten, så mycket mera som auktorite terna i G liick - 
6tadt med flit lå tit Carloff få begifva sig utaf. D enna sak, 
ehuru frågan ej var om mera än tre å fyra hundratusen 
R:dr, blef dock af stort inflytande på underhandlingarne, a ll-  
denstund D anskarne visade en särdeles envishet häri ').

U nder tiden hade de D anska kom m issarierna uppsatt 
och inlem nat e tt kontraprojekt till recessen, som i m ånga 
punkter skiljde sig från det Svenska. N aturlig tv is var det 
äfven denna gång frågan om Östersjöns stängande för främ 
mande flottor, som utgjorde förnäm sta stötestenen, och var 
derföre den 4:de punkten i det Svenska förslaget borttagen 
i det Danska. T y  K onungen af D anm ark ville icke »lada 
på sigli någon jaloasie» och ansåg dessutom K oeskildska för
draget innehålla tillräckliga bestäm ningar om Östersjöns för
svar. D e Svenska kom m issarierna svarade detsam m a som

En fullständig underrättelse om denna sak finnes uti en strö- 
skrift från denna tid, benämnd: Grundeligh Underrättelse, Om The 
Rättmätige S kä ä l och Wichtige Orsaker, Uthaff hivilka Ilans KongL 
M ay:tt ivår Allernådigste Konung w ardt nödgat, at, sedan som tlien 
Rotliskildske Freden w ar giord och uprättat, icke tlies mindre åter 
contimiera och fortsä ttia  samma Krijgh och Feigden emoot Danmarck, 
hvilken Danmarcks Konung och Rijke, emoot högstbe:te ivår Allernå
digste Konung, thess Rijke och Länder, p å  thet åhret 1 6 5 7 , så orätt- 
mätigt hegynte och företogh.



m ån g a  gånger förut, att en förklaring öfver iletta fö rd rags 
3:dje punkt var högst nödvändig. F ör öfrigt förnyade de 
sitt anbud a tt i en hemlig artikel eller i ett särskildt p ro 
tokoll låta införa denna artikel. De Danska kommissarierna 
sade sig  dertill icke hafva någon fullmakt, men lofvade a tt 
fram ställa  detta  för sin konung. I  frågan om Hveen hade 
de utelem nat, livad de Svenska hade infört u r cessionsbref- 
vet p å  Skåne, föregifvande, att detta var onödigt att upp
repa, hvarpå svarades dem, a tt denna nebenrecess skulle 
blifva bekant för hela verlden, hvilket ej var förhållandet 
med eessionsbrefvet. Dessutom hade de vändt 0111 saken, 
så  att K onungen af D anm ark afträdde Hveen, och att denna 
ö alltid  efter den tiden skulle räknas såsom en tillhörighet 
till Skåne, i stället för a tt ön skulle afträdas, emedan han 
varit en tillhörighet till Skåne. Danskarne kunde omöj
ligen förmås till någon eftergift i denna fråga. I  frågan 
0111 Ilom sdalen voro de D anska kommissarierna öfvertygade, 
a tt P ed e r W ibe handlade mot sin konungs befallning och 
vetskap. Ä fven försäkrade de, att befallning afgått till 
E ggerich  om Brehm erverdes utrym m ande ’). Såsom förut 
blifvit näm ndt, hade konungen ogillat den 6:te punkten i 
sina kom m issariers förslag; men denna punkt hade, före 
ankom sten af konungens bref härom, blifvit afgjord i full
komlig öfverensstämmelse med det Svenska förslaget, och 
Coyet sökte äfven bevisa konungen, att denna artikel i 
ingen mån skulle »preejudicer an konungen eller hans u n d er- 
såter. Coyet förklarade dessutom, att han, efter sitt »ringa 
förstånd», icke kunde finna annat, än att Danskarne ej me
nade redlig t m ed Sverige. Derföre ansåg han det vara så 
m ycket vigtigare, a tt ej gifva det minsta efter i den 4:de 
punkten, ju s t den hvarigenom Svenskarne skulle skydda 
sin rygg  u n d er blifvande fälttåg ').

Konungen befallte sina kommissarier att fordra åter
ställande af fästningen Cabo Corso, utlemnande af de fån
gar, som der blifvit tagne, samt full ersättning åt A fri
kanska kom pagniet för dess förluster. Äfven ville han, a tt

*) Adlersparre, Hist. Sainl. del. 5, pag. 78— 91».
2) Samma bok —  pag. 92— 103.



man skulle försäkra sig om Carloffs person, så a tt han 
skulle afgifva en tyd lig  berättelse om sin expedition. T il
lika fordrade han på alla punkter ett kathegoriskt svar, ty  
han sade sig ej läng re  hafva någon lust att rtöfvco>, u tan  
skulle nog »andre medell antaga, dher dee sigh efter pacter 
intet beqwemmt». I  frågan om den fjerde punkten var han  
af samma åsigt, som sina kommissarier, men var missnöjd 
med, a tt den 6:te punkten blifvit afgjord emot hans vilja ').

A f konungens begge bref till sina kommissarier, da
terade F lensburg  den 1 5:de och I 6:de Ju n i synes, att han 
börjat tänka på att anfalla Danm ark, såsom det enda m edlet 
a tt få den frågan uppgjord efter sin önskan. Tonen i hans 
bref ä r betydligt förändrad mot, livad den var under A pril 
och M aj. F le ra  gånger hotade han att v idtaga andra å t
gärder, om ej allt ginge efter hans önskan; han förklarade 
till och med, det vara fullkomligt likgiltigt, om D anskarne 
ej ville sluta traktaten. M en ännu hade det ej varit för 
sent för K onung F red rik  a tt rädda norden från krigets 
fasor, om han blott på  en gång gifvit efter alla punkter, 
låtit i en hemlig artikel uppsätta  den omtvistade fjerde 
punkten, medgifvit Carl Gustafs alla anspråk på H veen, 
befallt W ibe utrym m a Eom sdalen och Eggerich  B rehm er- 
verde, samt gifvit full ersättning för Carloffs röfverier. D å 
hade Carl G ustaf kunnat utan dröjsmål fullfölja sina an
dra planer, och vända sig med hela» sin styrka mot sina 
Tyska fiender.

Em edlertid afgick från K onungen den 17:de Ju li be
fallning till kommissarierna att uppehålla tr a k ta te n , till dess 
vidare befallningar från honom kunde ingå. I la n  skref 
detta i sam m anhang med sin fordran om ersättning åt det 
A frikanska kompagniet, som han önskade bekomma, förrän 
han lä t sina trupper draga u r landet *)• H an ^a( ê äfven 
då fått underrättelse om Carloffs rymning, livarföre han 
förklarade, a tt han äm nade hålla sig till K onung Fredriks 
person, för att a f honom skaffa sig skadeersättning. Och 
som det ej var a tt förmoda, a tt D anm ark kunde med reda

’) Adlersparre, H ist. Sami. del. 5, pag. 105— 118.
2) Kiksregistr. den 17 Juni —  till Kommissarierna.



penn ingar betala alltsammans, ville han hafva säkerhet för 
sin fordran, och föreslog, a tt Norlanden och W arlms skulle 
lem nas dertill på  ett år, och att, om efter detta års lopp 
den äskade sum m an ej vore betald, dessa länder fur ev ä rd - 
lig  tid  skulle afträdas å t Sverige, men det likväl skulle 
stå  K onungen af Sverige fritt att återeröfra fästena på 
G uinea, om han kunde ').

D e D anska kommissarierna hade föreslagit, att de 
Svenska skulle en gång för alla uppsätta alla sina for
d ringar. D å var detta svårt för Carl Gustaf att bevilja. 
»Thet wore en saak», skrifver han, »om man hade med en 
w ederpart att giöra, sotn wore oprichtig. Men som bådhe 
genom dliess anledningh, i dhet dee sökia på allehanda sätt 
enervera pacterna, och eludera hwad dem tillsagt ähr, och 
här förvtan nova emergentia komma som nödvändigt böre 
slättas, ty  kan man icke, eij heller ähr thet a f nöden, at 
in principio medh specificerat postulatorum lista förtaga Oss 
at fordra  w år rä tt och communiera theras ofoogh, dhet dee 
dageligen medh så månge onödige controversier multiplicera.»

Dessutom  fingo kom m issarierna sig föreskrifvet, huru 
de skulle förhålla sig vid nästa audience, de skulle få hos 
K onung F red rik . De skulle k raftig t framhålla alla tvistiga 
punkter, och söka erhålla på dessa ett kategoriskt svar och 
söka visa K onung  Fredrik, huru  omöjligt det var för Carl 
G ustaf a tt  längre sväfva i denna ovisshet och tillåta alla 
hans fiender betjena sig af hans overksamhet. De skulle 
fordra ersä ttn ing  åt det A frikanska kompagniet, men skulle 
ej låta bespisa sig med bläck och papper, utan söka skaffa 
en »reel as secura tion». E j heller finge den saken hänskju- 
tas till en kompromiss, som det Stettinska fördraget stad
g a r; ty  detta  stadgande rörde en dunkel sak, och den 
ifrågavarande vore fullkomligt k lar och tydlig. Om nu 
D anskarne ginge in på alla andra punkter, men ej på 
denna sista, finge ej kommissarierna sluta, förrän de när
mare hört sig före hos konungen. Konungen afslutar dessa 
befallningar med följande ord i ett egenhändigt postscriptnm: 
»gifwer nu Konungen sitt folk icke bättre ordre, än som allt

b liiksregistr. den 21 Juni —  till Kommissarierna.



härtill sket är, och helst uth i Brehmen föreläper, som J  
uta f mitt tyska breff kunden see, så råka icij w ist oförmoode- 
ligen ihoop, och wille J  uthi thijd  afråda ihem u tha f slijkt 
procederande» lJ.

U nder tiden hade ånyo utsigter för en fredlig lös
ning af gåtan yppat sig. D anskarne ville omsider beqväm a 
sig att låta införa i recessen den så mycket omtvistade 
fjerde punkten. D en sjette tilläto  de, a tt den finge bort
tagas och en ny införas, som gaf den Svenska residenten 
på stället rättighet till dom srätt, om några origtigheter i 
certifikationer och sjöpass förekommo. Dessutom uppsatte 
de Svenska kommissarierna en kort förteckning på alla 
punkter, som ännu återstodo a tt afgöra. I  de flesta af 
dessa frågor, såsom i den om Romsdalen gåfvo D anskarne 
full rä tt åt Svenskarne. E ndast beträffande utrym m andet 
af Brehm erverde gjorde de några  invändningar, i det de 
ville, a tt detta skulle ske på samma gång, som Svenskarne 
ntrymde Fredriksudde. M en härem ot invände de Sven
ska kommissarierna, a tt fördraget måste först uppfyllas af 
Danmark, hvarför ock rikshofm ästaren Gerstorff, hos liv il- 
ken denna underhandling fördes, lofvade att af sin konung 
skaffa befallning 0111 ett skyndsam t utrym m ande af näm nde 
fästning i). Således tycktes underhandlingarne närm a sig 
ett lyckligt s lu t ; men en stötesten var frågan om ersättning 
åt det A frikanska kompagniet, hvilken Carl G ustaf ville 
bekomma, förrän hans trupper lemnade landet, och om 
också D anskarne alltid voro pligtiga att ersätta den lidna 
skadan, så kunde de svårligen skaffa medel dertill. Icke 
desto m indre trodde Coyet sig nog på ett eller annat sätt 
kunna sluta traktaten , om han blott vore säker, att så 
vore konungens vilja '*). D agen efter denna sammankomst 
voro Terlon och G erstorff hos de Svenske kom m issarierna; 
men då afhandlades endast frågan om ersättning å t det 
Afrikanska kompagniet, och om ordalydelsen för Hveens 
afträdande. D et som fanns qvar i G liickstadt af varorna

*) Iiiksregistr. den 21 Juni —  till Kommissarierna.
2) Adlersparre, Hist. Sami. del. 5, pag. 120— 126.
3) Samma bok, pag. 126— 129.



och skeppen, vore nog D anskarne villiga att genast leuxina, 
men största svårigheten låg i att skaffa ersättning fur liv ad  
Carloff vid sin flykt tagit med sig ').

D en 2 G Ju n i hade kommissarierna audiens hos ko 
nung  F redrik , då mycket taltes 0111 Carloffs röfverier och 
ersättn ingen derför, äfven enskildt emellan Fredrik och 
Coyet. K onungen ansåg sig efter lioeskildska föredraget 
icke skyldig att lemna denna ersättning, men han ville 
gerna göra det för a tt bibehålla vänskapen, blott tid lem - 
nades honom att skaffa medel, och Svenskarne å sin sida 
lem nade landet. Coyet ansåg för öfrigt, att denne ko
nung  hade ringa skuld i hvad som skett, utan att han 
blifvit förledd dertill af sina m inistrar 2).

K onungen förklarade sig nöjd med Danskarnes bi
fall till a tt lå ta  den fjerde punkten 0111 Östersjöns stän
gande för främ m ande flottor inflyta i recessen. Men som 
han med full säkerhet visste, att Holland ock rustade 
sig till att med en flotta understödja sina bundsför- 
vandter D antzig och B randenburg, och som begge rikena 
voro förpligtade att hindra hvarje främmande fiendtlig 
flotta a tt löpa genom sundet, begärde han att få veta med 
huru  m ånga skepp D anskarne kunde hjelpa honom. Min
dre än I 0 e lle r på sin höjd 8 finge ej Danskarne lemna. 
Sjelf ämnf-de han vid detta tillfälle uppträda med 40 
skepp. Svaret härpå behöfde ej gifvas skriftligt, en m undt- 
lig försäkran vore honom fullt tillräcklig. I  frågan om 
ersättn ing  åt det Afrikanska kompagniet voro konungens 
fordringar följande: 1) a tt allt, som ännu kunde finnas
qvar i G löckstadt rik tig t igenlemnades, 2) att visse köp
män i D anm ark  och H am burg gingo i borgen för betal-o O O o
ningens fullgörande å u tsatt tid af den summa, som skulle 
i ersättn ing  utbetalas för, hvad Carloff bortfört, 3) att alla 
skepp med deras stycken skulle återställas, och i )  att sjelfva 
fästena på G uinea återställdes åt Sverige. Om D anm ark 
ginge in på dessa villkor, skulle kommissarierna hasta

') Coyet till Konungen den 23 Juni.
2) Adlersparre, Ilist. Sami. del. 5, pag. 130— 140.



med a tt underskrifva trak taten , och konungen s trax t skicka 
sin ratification ’).

U nder Ju li m ånad fördes underhandlingen m era lamt. 
Dels brådskade ej D anm ark a tt gå in på näm nde villkor, 
dels var C arl G ustaf num era besluten att genom vapnen 
göra D anm ark för framtiden fullkom ligt oskadligt. Också 
fingo hans kommissarier befallning a tt draga u t på ti
den och a tt akta sig för en förhastad underskrift. De 
frågor, hvarpå nu  mest arbetades, voro den om er
sättning åt G uineiska kom pagniet, och den om D a n -  
skarnes deltagande i Östersjöns stängande för fiendtliga 
flottor. N u nöjde sig konungen icke med en m undtlig  
försäkran om antalet af de skepp, hvarmed D anskarne 
skulle hjelpa honom, utan  han fordrade en skriftlig  för
klaring af dem i denna fråga 2). D anskarne påstodo dock, 
a tt de ej voro i stånd a tt bringa ett enda fartyg i sjön, 
äfven om de sjelfva blefvo anfallna :1)* Rörande G uinei
ska kompagniet så förekom ett förslag att sälja hela ko
lonien för en summa af 4 0 0 ,0 0 0  R:dr, inbegripet skade
ersättningen, hvilket Coyet rådde konungen till a tt an
taga, ehuru förgäfves 4). Em edlertid reste Coyet till ko
nungen, för a tt personligen söka öfvertala honom 5). Men 
det var nu för sent, ty  han råkade ej konungen, som i 
stället var på vägen till Seeland. D etta  tåg  skedde till 
stor öfverraskning för Coyet, som tvärtom  hoppats, a tt 
konungen skulle gå in på hans förslager och förslaget så
lunda kunnat afslutas 6).

D etta  krig, som Carl G ustaf nu  gick a tt begynna, 
bedömdes hårdt af hans samtid, och äfven en sen efte r- 
verlds författare har ej tvekat att stäm pla detta företag, 
såsom en af de svartaste sidorna i Sveriges Historia. D etta 
omdöme är dock alltför strängt, ty  de fordringar, som 
hans kommissarier under gången af underhandlingen fram -

*) Adlersparre, Hist. Sami. del. 5, pag. 141 — 14G.
*) Riksregistr. den l:sta Juli —  till Kommissarierna.
3) Kommissarierna till Konungen, den 18:de Juli.
*) Adlersparre, Hist. Sami. del. 5, pag. 151 — 163.
5) Pufendorf, lib. 5, pag. 411.
6) Mémoires de Terlon, Tom. 1, pag. 211.



(ställt, hade sam tliga sin grund i det Roeskildska fo rd ra 
get. M an kan invända, a tt dessa nästan alla blefvo 
bev iljade af Danskarne. M en just sättet fur deras b ev il
jan d e  var högst egnadt att väcka misstankar hos C arl 
G u sta f om uppriktigheten af deras fredliga tänkesätt. I n 
gen enda punkt fingo Svenskarne beviljad utan trug och 
pock. O fta sökte D anskarne uppsätta ordalydelsen för 
d e tta  beviljande så, a tt det skulle se ut, som om D an 
skarne  mot all rä tt och billighet blifvit tvingade dertill. 
H ad e  D anskarne från början visat villiga att uppfylla 
fredsvilkoren, kunde lä tt nebenrecessen varit sluten i Maj, 
och Carl G ustaf skulle då kunnat lemna Danmark med 
sina tru p p er och ryckt mot B randenburg. Men Danmark 
hade en vän, som var Carl Gustafs farligaste fiende, och 
som med fruktan såg de följder, som ett samvetsgrannt 
uppfyllande af fredsvillkoren skulle medföra. Denna vän 
var H olland, då för tiden Europas största sjömakt. Man 
finner hu ru  deras sändebud, von Beuningen, redan ome
delbart efter fredsslutet sökte störa freden och uppägga 
D anm ark  till ett nytt krig  '). D ylika påstötningar voro 
ej obehaglige för Danm ark. Ingen  fred hade kostat dem 
så mycket, som den Roeskildska, och inga förhoppningar 
kunde vara  dem behagligare än att kunna få hämnas på 
deras arffiende och återvinna, hvad de förlorat. Icke kan 
man m ed bestäm dhet påstå, a tt konung Fredrik haft i 
sinnet a tt tv ä r t bryta freden; men Beuningens uppmanin
gar och löften om Hollands bistånd ökade deras obenä
genhet att fullgöra fredsvillkoren.

C arl G usta f hade i sjelfva verket ingen annan utväg 
att taga, än  a tt med vapen söka kufva Danmark, då lian 
ej kunde vara  säker på detsammas vänskap. Efter D an
ska krigets slut beslöt han sig för a tt eröfra Preussen, 
samt a tt skilja sig från F rankrike och England, om de 
ej ville gifva honom något verkligt bistånd, och söka a tt

*) Rudsprot. den 7 April: upplästes ett bref från Appelbora af 
den ^ 2  Martii om Holländarnes mécontentement med Danska fre
den, och att Holländske Ambassadeuren instigerat Danskarne till 
ruptur med Sverige.



komma i godt förstånd med huset Ö sterrike, hvars h u f-  
vudman, konung Leopold af U ngern, sökte blifva vald 
till Romersk kejsare vid det nu pågående valet i F ra n k 
furt. D etta val skulle ökat hans inflytande i T yskland  
betydligt, hvarföre C arl G ustaf äfven med all k raft sökte 
motverka det och i stället arbetade för pfaltzgrefven af 
Neuburg. U nder tiden började D anm ark a tt d raga  u t på 
tiden och på hvarjehanda sätt söka uppehålla  verket. 
Ginge då Carl G ustaf till Preussen, hade han strax  på 
sig Österrike och B randenburg, och i sin ry g g  D anm ark, 
med hvilket land visserligen fred var slutad, men ännu 
ej verkställd. Anfölle han åter B randenburg, blefve han 
förklarad för T yska rikets fiende och finge k rig  med det
samma, allt med D anm ark i sin rygg. F ö r  begge dessa 
fall hade han att vänta sig det m indre angenäm a besö- 
ket af en H olländsk flotta i Ö stersjön; ty  livad han än 
hade att vänta sig af Danm ark, var det föga troligt, a tt 
D anm ark skulle, såsom det var skyldigt, h indra  denna 
flotta att löpa genom sundet. H an  tog då den enda u t
väg, han kunde, lä t sin här ligga stilla i D anm ark , allt 
i hopp, att denna m akt slutligen skulle beqväm a sig till 
ett noggrant uppfyllande af fredsvillkoren. U nder tiden 
sökte han fortfarande att komma i förbund med Ö sterrike 
och äfven B randenburg, och bjöd dessa länder att med 
sig dela Polen '). L ängre fram sökte han äfven a tt blifva 
upptagen i R ehnförbundet, blott a tt det förbundet ej skulle 
binda hans händer, så att han ej kunde få häm na sig på 
Brandenburg '). Ö sterrike visade sig ej obenäget för fred, 
och Carl Gustafs högsta önskan var, att med detta  hus 
sluta förbund mot Polen och Ryssland, och äfven emot 
B randenburg '*). B jörnklou och B rahe gjorde under tiden 
allt, livad de kunde för att uppskjuta valet i F rankfurt, 
men det oaktadt beslöts den 29  Ju n i i K urfurstekollegiet, 
a tt valet skulle företagas den 8 Ju li, och om utgången

*) Adlersparre, Ilist. Sami. del. 5, pag. 199 — 204.
2) ltiksregistr. den 12:te Juni —  till Björnklou.
3) Riksregistr. den 17:de Juni — till Björnklou i ett Postscrip

tum Sacræ Regiœ M ajestatis (P. S. S. R. M.).
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af de tta  val kunde man ej misstaga sig ’). Konung L e o  - 
pold blef vald och detta val förändrade mycket lians u p p fo -  
rande mot Svenskarne. Ä nnu fortsatte väl Carl G u s ta f  
underhand lingam e med honom, ehuru han ej egde g o d t 
hopp om deras fram gång "). U nder tiden hade nya tv iste
frågor uppstå tt i Danm ark, och dessa undgingo samma 
behandling som de föregående dylika. Allt detta sam - 
m anlagdt förm ådde Carl G ustaf a tt tänka på, om det ej 
vore fördelaktigare att föra kriget i Danmark, än någon 
annorstädes. Den 20 Ju n i frågade han första gången sitt råd, 
hu ruv ida  det ej vore bättre a tt med vapen skaffa sig rätt, 
efter det vore m indre tjenligt för honom att längre ligga 
overksam  :{). D en 28  Ju n i höll han ny rådplägning öfver 
detta  äm ne i F lensburg , då af rådet voro närvarande grefvarne 
W rangel, G abriel O xenstjerna, Claes Tott, Schlippenbach 
samt herrarne Taube och G ustaf Banér. Dessa medgåfvo, 
a tt D anm arks uppförande var högst tvetydigt, och att 
m ånga fördelar lemnades Carl Gustafs andra fiender ge
nom hans qvarliggande i Danm ark. Dock fattades ej nå
got annat beslut, än a tt kommissarierna skulle få sluta 
trak taten , om D anskarne ville gifva efter 4). D en 7 Ju li 
föredrogs å te r D anska frågan i G ottorp i närvaro af samma 
herrar. En berättelse upplästes om staden Thorn, som
var häftig t ansa tt, och att fara vore, att den staden ginge 
förlorad, hvarföre man med rä tta  kunde kasta skulden på 
D anskarne. R åd e t var i allm änhet böjdt för ett anfall 
på D an m ark ; W rangel ensam, mente att man först borde 
invänta y tterligare  svar, hvarpå konungen genmälte, att 
man v än ta t tillräckligt länge redan. Beslutet blef, attO O J
kom m issarierna, såvida de ej redan undertecknat trak ta
ten, skulle befallas att ej göra detsamma, utan tills vidare 
uppehålla verket '). I W ism ar hölls slutligen den 23

!) Pufendorf, lib. 5, pag. 4 30.
-) Itiksrcgistr. den 4:de Juli —  till Björnklou.
3) ltädsprot. den 20 Juni.
4) ltädsprot. af den 28 Juni, jemf. med Konungens relation till 

radet om det Danska väsendet, gifven Kiel den -i:de Augusti 
1658, af misstag införd i registraturet för 10 56, fol. 1096.

°) ltädsprot. deu 7:de Juli och Konungens relation.



Ju li en afgörande öfverläggning, der denna fråg a  ännu 
en gång förelädes rådet och samma svar erhölls. Sålunda 
var detta  m ärkvärdiga beslut fattadt, ett beslut, som var 
nära nog Carl Gustafs enda utväg. I la n  hade nu  krig  
med halfva Europa, och D anm ark lärer väl svårligen mot
stått frestelsen att återfå en del af sina förlorade länder, 
om C arl G ustaf legat i ett vidt utseende krig med T yska 
rikets alla furstar. D en artikel i Roeskildska fördraget, 
som var så nödvändig för allt, hvad han tänkte  företaga, 
ämnade D anskarne tydligen a tt kringgå. Och a tt vidare 
genom underhandlingar söka vinna målet hade han  fögaD O  O
hopp om ; under tiden gick den ena orten efter den an
dra i P reussen förlorad för honom. »Gudh stå oss bij», 
skref han till W rangel, och kan jagh nu mera icke ändra  
en sådan resolution, ty alla H  dagar at förändra  h u f-  
ivudconsilia låter icke göra sigh» *). Vid samma tid skref 
han till sina sändebud i F ran k fu rt i ett egenhändigt P o -  
scriptum : »Jagh ämnar innan få  dagar taga en sådan 
expedition före, som lerer gifwa noch opsyhn u lh i wärlden. 
Gudh stå migh allenast bij, och befrämmie min saalc, emoth 
alle mina arglistiga fienders lijstigheet» 2). Innan  konun
gen gick ombord, skref han till den gamle riksdrotsen 
P e r B rahe och underrättade honom om fredsbrottet och 
om orsaken dertill 3). B rahe tackade konungen på det 
högsta och afslutade sitt svar med ett Poscriptum  af föl
jande lydelse: »Jagh tror ingen godh Patriot voara eller 
som något förståndh hawer som icke skall se och kunna  
dömma, at II. K . M:t her nödtwungen måste fa tta  desse 
consdier och anslagh» *J.

!) Riksregistr. den 22  Juli —  till Wrangel.
2) Riksregistr. den 2 6 Juli —  till Lcgaterna i Frankfurt.
3) Riksregistr. den £9 Juli —  till til Rijksdrotzten om then nyia 

rupturen medh Dannemark, K . M :tz notijication.
*) Brahe till Konungen, dat. Kjår Hegebo socken den 13 Au

gusti.



Bilaga A.

Memorial aff H:s K. M:is i  Swerige Commissaricr 
öfwergifwit uthi Köpenhamn den 21 April 1658.

4.
Om skiutande och hälsningen aff Ohrlogz Skeppen 

för H elsingborg och Chronborgh.

2 .
Om Notificationens afskaffande när någon Swensk 

flotta skall löpa genom Sundedh.

3.
Om Form ularedh på T ullnährernes bewijs i Sundedh 

och B eldt, som gifwas böhr dee Swenske Skeppen.

4.
A tt förafskedas må dedh icke för orichtige Certi- 

ficationer skall hållas, liwar uthi Blanco böhr lembnas för 
Skepparens, Skeppetz Nam bn och wahrurnes qualitet och 
quantitet.

5.
H uru ledes Fyringzpenningarne skole oppfordras för 

dee E ld e -B åk er, som H. K . M. i Swerige här effter skall 
hålla.

6.
Om richtigheten medh Färiorne emillan Skåne och 

Zeelandh.
7.

A tt medh uthlåffwade Troupperne richtigheet giöres, 
och dem Eeden löös gifwes.

8.
A tt Hween som ett A ppertinens till Skåne ähr, 

måtte inrymmas.

9.
A tt K ongl. M:tz i Sweriges U ndersåthere i Krigedh 

ifråntagne fahrkoster måtte restitueras emoth dee skutors 
restitution, som K ongl. M :ts i Danmarcks Undersåthere 
tillhörige i K ongl. M:t i Sweriges händer råkade ähre.
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A tt Greff K önigzm ark dee honom ifråntagne saker 
måtte restitueras.

11.
A tt Norlanden m åtte affträdas Kongl. M :t i Swerige 

emoth ett skiäligt contentam ent och wederlagh.

Bilaga B.

Kongl. Maij:tz till Swerige Commissariers andre 
oppsatts på  ndgre puncter angående Alliance- 
tractaten, ófverlefrerat den 25 Apr. 1658.

1.
Dedh skall w ara emillan H ans K ongl. M aij:tt och 

Sweriges Chrono, på den ene sidan, och H:s K ongl. M :tt 
och Chronan D anm arck och Nårie på den andra sidan, 
ett strict defensif förbundh och närm are Alliance till begge 
deres Kongl. K ongl. Akters Akters och deres respective 
Undersåthares, K ijkers och Länders conservation, emoth 
alla och hwarje och enom, som anten båda, eller enthera 
aff dee A llierade och deres K onunga Kijken och incorpo- 
rerade Provincier fientligen angripa, eller och någon aff 
dem, uthi deras hafwande rättigheet i Ostersjöen och dess 
hambnar, troublera vele.

2.
Hwarföre skole begge Confoedererade, icke allenast 

inedh all macht och effter högsta möijeligheten förhindra, 
att ingen fremmande Ohrlogs flotta under hwariehanda 
prætext dedh och w ara kan, anten aif Convoij, eller u th -  
låfwade succurs till sine A llieradhe och wänner, och dess- 
likest in uthi Ostersjöen, komma måtte, effter Iioskildske 
fredzfördragetz inneholdh: U than och afwäria och före
komma, att föruthan dee begge Nordiske K onger och 
Chronor, ingen, han wari sigh wän eller owän, anten medh 
både, eller enthere med dee Allierade K ongee och Chro
nor, fast om än han ham bnar i Ostersjöen äger, någon



Orlogzflota därsam m astädes må haffwa, u thrusta, e lle r  
underholla.

3.
Sam m alunda skole och begge Allieradhe där hän tra c h -  

ta , a tt Commercierne och traffiquerne i Ostersjöen må, så 
h ä r effter som tillförende, öfwer allt, operturberade blifwa, 
jem w äl och ingen fremmande tillstädja därsam m astädes 
någon act att exercera, som dee Allierades h ö g - och R ä t-  
tigheet, eller Dominio maris Balthici kunne, i någon måtto 
præjudicerligh wara.

4.
Och på dedh sådant medh desto bättre eftertryck 

m å kunna ske, ähr afftalt och bewilliadt, a tt den ene 
A llieradhe skall w ara obligeradh och förbunden den andre 
emoth den samma, som Sundedh eller Beldt medh en 
fremmande Ohrlogsflotta passera och in uthi Ostersjöen 
sigh begifwa will medh all macht, så snart möijeligt wara 
kan, och till dedh längsta innan 3 Månaders tidh, effter 
gjorde notification, a tt adsistera, hvilken notification skee 
bör, anten då n ä r enthere anfallen blifwer, eller och elliest 
förwissader är, a tt någon fremmande Ohrlogz flotta genom 
Sundedh eller Beldt in i Ostersjöen sigh begifwa will.

o.
Om dedh sigh och hände, att någon fremmande 

Öhrlogzflotta oförmodligen komme, och genom Sundedh 
och B eldt in i Östersiöen medh wåldh ginge, för än anten 
entheres, eller begge Allierades flotter i postur woro dem 
genomloppedh att wäria och förhindra; Så skole desslikest 
begge A llierade wara förobligeradhe hwarannan inbördes, 
till dedh längsta innan 3 M ånaders förlopp effter vnfången 
kunskap där om, a tt assistera, och medh samblade macht 
den inkombne flottan såsom en fiende angripa, och effter 
högste möijeligbeten sökia ru inera och fördärffwa, åth min
stone förhindra att den icke onäpster tillbakars m åtte 
slippa.

6.
Denna assistence böhr uthi dette falledh åthm instone 

beståå aff 20  ÖhrlogsSkepp, hvarthere till dedh ringeste



medh 2 4  S tycken försedt, och tillbörligen u th ru s ta t och 
bem annat, under sådana Ammiraler och andre Officerare, 
som den A ssisterandhe sielff till sådan secours tien ligst 
erachtar: Och måste denne till hielp skickade flotta på 
dens bekostnadh som hielpen giöra skall, och icke dens 
som secoursen begärer, så länge expeditionen w arar, u n -  
derhollas. —  —  —  — —  —  —  —  —

7.
Handlar om, huru med befälet skall förhållas öfver 

den till hjelp sända flottan.

8 .
H w ar dedh händer, a tt den ene aff A llierade C h ro - 

nor i krafft aff dedh nysslutne Fridzfördragedh, eller denna 
nu ingångne Alliancen förhindrat hade, eller till h jelp 
kommen wore till förhindra, dett ingen fremmande F lo tta  
skulle komma in eller trifwas uthi Ostersjöen, eller elliest 
något den andre A llierade till willies præsteradt, hw ar- 
igenom han kunde i något missförståndh, eller O rligh m edh 
en annan Potentat, eller E sta t komma, hvilken be:te Sundh 
eller B eldt, medh wåldli att passera sigli underståd t h a f- 
w er; S å  skall den ene aff dee Allieradhe, u than dens 
andres samtyckie, och in till dess tillbörligh satisfaction 
och säkerheet för begge Allierade erholles, ingen fö rlijk - 
ning, eller fredh med den som sigh därigenom offenderadh 
befinner, ingåå och slutha.

9.
K åkar och elliest enthere aff allieradhe C hronor 

föruthan dedh man fremmande flottan u th u r Östersjöen 
hafvver stäng ia  welat, uthi något missförståndh och O rligh 
medh någon annan, så a tt han vthom OsterSjöen uth i dess 
K onungaR ijken angripen warder, så skall den ene den 
andre u thi detta  fallet, effter vndfången notification medh 
40. O hrlogzSkepp åthminstone hvarthere medh 24. Stycken 
och elliest wäl vthrustade, och bemannade under sådane 
Am m iraler och Officerare, som den secoursen gör, där till 
tiänligst achtar, adsistera och till hielp kom m a; Och uthi 
detta fallet skall till hielp sände flottan allenast i 3 M å



naders tidh  på dens bekostnadh eom hjälpen gör, v n d er- 
hollas, effter hwilkens förlopp succursen aff den eom h jäl
pen  begärer betalas och försörias böhr uthi den öfrige 
tiden som m an effter föresagdan tijdh, secoursen behöffwer 
på sä tt och maneer, som då inbördes om föraccorderas kan.

10.
In n an  dee 3 M ånaders förlopp effter gjordh noti- 

fication och ansökning om secoursen i wärkedh att ställa, 
skall dedh ståå  fritt den adsisterande Allieradhe, anten 
m edh besändningar och annan w änligh underhandlingh 
fienden d ä r hän  a tt disponera, a tt all irringh och twijst i 
w änligheet kunde blifwa opphäfwin och bijlagdh, och att 
den förorättade A llierade må erholla uthan widlyfftigheet, 
tillbörlig  satisfaction; Doch måste uthi detta fallet be:de 
vnderhandling  på dedh m anéer förrättas, a tt hvar innan 
förenem bde 3 M ånaders förlopp, alle uppkombne irringar 
icke blifve i w änligheet componerade, då likwäl begärte 
Secoursen innan den 3:die aff förbe:te M ånaders Uthgångh 
skall v ara  u th an  oppeholdh uthi wärkedh stäldh, och på 
destineradhe oh rter lefreradh.

11.
F örbem älte  Secours skal ofehlbarligen och uthan nå

gon em othsäijelse och exception, giörligen præsteras, medh 
mindre a tt k rigedh  aff en aff dee A llieradhe emoth den andre 
A llierades Sentim ent, eller och förmedelst Rättens, förbunds 
och all b illighets handgriplige och odisputerlige öfwerträ— 
delser b lifver förorsakadh, uthi hvilkedh fall ingen för— 
obligeradh w ara skall den uthi denna Special Alliancen 
tillsagde hielp och adsistentz a tt præstera, och sigh ther 
igenom u ti något onödigt K righ  inweckla, hällst effter3om 
genom denne A lliancen någon a tt förorätta, icke intenderes.

12.
Handlar om tiden, huru länge detta förbund skall

räcka.



Bilaga C.
Köpenhamn S M aj. Coyet.

Storm ächtigste Konungh,o  o  '
A ller N ådigste H erre!

D ett ä r  ieke a tt beskrifwa, huruledes dee D anske 
desse dagar äre perplex -vvordne, bådke öfver H an s E xc. 
H . RijksAm iralens G reff W rangels till dee D anske C om - 
missarierne gifne skrifftlige resolution och swar, u p p å  deres 
begäran om Fredricksuddes evacuation in præfixo term ino, 
som och öfver inkomne berättelser, dett E. K . M :tz C om - 
missarier i Skåne någre Soldater på Hween sa tt liafwe, 
och förmedelst dem velat tvinga inmvåhnarne därsam m a- 
stedes att præstera deres troohetz edh till E . K . M :tt och 
Sweriges Chrono. H ans M aijrtt i Danm arck hafw er så 
snart han detta  wetta fick ieke allenast i fö rgåår affton 
genom H . Adm iralen H inrich Bielke uthan och i gåår 
genom H. R ijksA dm iralen H. Owe Gedda, och R ijk s -  
Rådhet O tho K raghe oss sådhant tilkänna gifwit, och till 
dett höchste sigli däröfwer besw ära låthit. W ij hafwe 
icke underlåthit uppå deres anbringan tilbörlig att swara, 
och om ständelig noglv wijst dem, hwadh för rä ttm ätige  
orsaker E . K . M :tt hafwa kunne icke för a tt qu itera  dee 
ännu utlii händerne hafwande platzer, för aff dem D anske 
Roskildiske freden fulkomlig war executerat, och om alle 
dubieuse däruthi warande puncter en neben recess u p rä t-  
tat, på dett alle däraff flytande irringer därigenom  kunne 
i tijdh förrekommas. E inoot dee Danske Commissarierne, 
som och R ijksA dm iralen H . Owe Gedda och H . O ttho 
K ragh, jäm väll och Französke A m bassadeuren och E n g -  
liske Envoyéen hafwe wij widh alle tillfällen sökt E . K . 
M:tz rä tt på insulen H vm m . att deducera, och den medh 
alle påfinnande skääl att verificera, oss behjälpandcs bådhe 
aff dett afif Danske och Svenske H istorierne oss till fördel 
kan uptäcknadt vara, som elliest gemene förnuftet om 
Insularii dominio dicterar. Enkannerligen hafw er jagh  
brukat häru th i denne methoden, a tt prinoipii loco ex ju re  
gentium et Romanorum civili ä r saghdt, dett alle öijer som



icke aff sigh siälff dependerade, och särskilte provin cier 
constituerade, måste räcknas wara appertinentier aff dee 
provincier dee närm ast lågo, så frampt man icke klarlig  in 
contrarium  kunne bewisa dett per conventionem eller p e r
scriptionem longissimi temporis annorlunda medh dem  
w ara hollen. N u wore denne öijen Hween ingen in d e - 
pendens eller particulier provins, som dee Danske siälff 
moste bekänna, uthan dee prætendera som ett pertinens 
till Zeelandh att förswara. E rgo  Såsom nu genom denne 
conclusionen necessario följer a tt Ilw een ex jure  gentium 
præsum eras wara ett pertinens till Skåne, hwilken den 
näst belägen är, så påbördas dem Danske onus probandi
a tt bewijsa contrariumet, quia pro nobis militat juris præ -
sumptio. H vilket dem Danske m ächta svårt falla skall 
ty  jag h  icke weet migh uppåm inna a tt uthi någon Histo
rico, så m ånga jagh  sedt hafwer, någott skulle nämpnas, 
dett Hween aff dem D anske wore rolig besuttit, när dee 
tillijka icke Skåne hafft hafwe, uthan befinnes dett be- 
m älte öö altijdli hafwer fölghdt Skåne effter, anten den 
hafwer w arit pantsatt till Grafwen aff Holsteen, eller aff 
Sweriges Chrono medh D anm arckz Consens redimerat, 
eller och sidst till D anm arck aff K onung Magno Smeeck 
afträdh. O ch kan dem Danske icke liiälpa, a tt Hween 
under B ispen aff Zeelandh legat hafwer, emedan Falster 
och L angelandh  ja  en deel aff Alsen under Bispens aff 
Odensees Ecclesiastiske jurisdiction belägen är, och för
denskull icke pertinentier till Funen achtas kunne, dett 
hadhe och Swerige och D anm arck sielff tillförene H am - 
burgcnsi Episcopo quoad jurisdictionem ecclesiasticam warit 
undergifne, men icke dess m indre in aliis rebus däraff 
ingen dependens hafft. K an  och icke heller giöra någott
till saken, dett Hween lijka rä tt medh Zeelandh brukar,
effter dess lagh dömbd warder, och wordnede eller asscri- 
ptitios glebæ hafwer, m edhan Flinen, langelandh och L a -  
land bruka Jutlendiske laghen, Städerne Stralsundh, Ko
stock, Grejvswaldh etc. den Lybske, Stetin den M agde- 
burgiske, Poolen uthi månge Stycken den Saxiske etc. 
där dock dee fördenskull icke kunne räknas pertinentier 
wara anten till Ju th lan d h , L ubeck , M agdeburgh eller



Saxen. W o re  dett underligh att aff usu ju ris  et Legis
certæ cujusdain provinciæ man wille döma, till hvilket 
landh någott hörde. M an liafwer ett klart exempel uthi dee 
nu nysa cederade provincier, Skåne H allandh och B lekinghe 
etc., hvilka fuller D anske laghen ex conventione häreffter 
kunna bruka, doch lijkwäll icke dess m indre häreffter
pertinentia till Sw ärige äro, och blifva moste. A tt på
Hween lijka som på Zeelandh ascriptitii glebæ finnas, kan 
icke heller allena evincera, dett dee Danske intendera, ty 
i Preussen finnes lijfägne bönder, så wäll som i Polandh, 
däraff följer inte a tt Preuyssen derförre allena ä r  en deel 
aff Polen, som och dett dee orther i näghden widh Polske 
gräntzen i Tysklandh belägne, icke för pertinentier till 
Pohlen kunne räcknas, för dett deres bönder anten lijf
ägne eller glebæ ascriptitii äro lijka som i Pohlen. A tt 
dee hafwer fordomdagz ifrå Hweens byrketingh till L a n d z -  
tinget i Zeelandh appellerat, kan icke heller dett bewijssa, 
såsom man exempel nogh finner, dett llostoek, S tralsundh 
etc. till Liibeck, och Nimwegen i G elderlandt till S tadhen 
och M agistraten i A ken appellera, lnvarunder dee lijkw äll 
icke belägne äro eller nogonsin hördt hafwe. E n  annan 
beskaffenheet wore dett med Insulerne, Iarsy  och G arsey 
etc. hvilke appertinentier till E ngellandh äro, ehuruväll 
dee Normandie närm are liggia, medhan dett per publicam 
transactionem cum Gallis, cessa ipsis N orm annia är skedh, 
och bemelte öijerne E ngellandh per expressum incorpore- 
rat, hwilke tillförene natura situationis hafwe pertinentier 
till Normandie warit. Secundo, oin icke Ilw een  hadhe 
warit ett pertinentz till Skåne, skulle dett icke uthi alie
nationibus altidh hafwe fölghdt Skåne effter, som för ä r 
saghdt. Och kan icke vim hujus argum enti evertera, a tt 
man förregifwa will H allandh och Blekingh och stundom 
hafwa fölghdt Skåne uti alienationibus, hwilke fördenskull 
icke för dess pertinentier achtas böre, ty H allandh och 
Blekingh äre serdeles provincier per se, och äre icke som 
pertinentier till någon provins alienerade som Hween och 
Lyster, hvilke själff effter dee D anskes bekännelse inde— 
pendente icke varit hafw^e. D ett exciperas will häremoot, 
a tt Hween fuller hafwer warit tillijka medh Skåne aliene-



rat, män icke som ett pertinens, emädhan dett expresse 
nftmpnes, är aff intet wärde. T y Lyster nominatim k o m -  
mes uthi samma alienationis instrumento tillijka m edh 
B lekinge ihugh, där doch dee Danske moste bekänna L y 
ster ett pertinens aff Blekinge wara, non obstante illa  
nom inatione et expressione distinctim. Effter näm pnande 
aff H w een och L yster synes skee aff försorgh och till 
öfwerflödh, men Clausula abundans non nocet, ut nec ejus 
absentia obest etc. Tertio, bewise wåre Svenske H isto
rier, a tt gamble Sweriges och Göthes gräntzer hafwa warit 
m itt uthi Sundet. H varaff necessario följer, att Hween 
hafwer legat till Skåne, såsom på Swenske sijdhan, om 
elliest medietas freti et sinus adjacentis gräntzen warit
hafwer. J a  Pontanus en D ansk Historicus sjelff moste 
tilstå, dett limites antiqui Regni Sueciæ et Skaniæ hafwe 
w arit constituerade in ipso passagio Oresundh, som hans 
form alia lydha. H vilken såsom Dansk födh, uthi Dansk 
tiänst stadder, och Regis Christiani A:ti approbatione et 
sum ptu bem elte H istoriam  et quidem ex archivis Daniæ 
skrifwit hafwer, kan ingalunda aff dem Danske förkastas, 
eller suspect hollas. T y  är medietas freti gräntzen emillan 
Skåne och Zeelandh, såsom bewijses, så liggier Hween
som Skåne närm ast där till. P roberas dett än wijdhare 
däraff, a tt d å  Skåne än lågh under Dannemarck tempore 
Christophori primi ejus nomine Danorum Regis, långht för 
en Skåne till G räfwarne aff Ilolsteen pantsattes, hafwer 
Hween legat till Lunden Stifft, och ErkieBispen därsamma- 
6tädes hafft däröfwer att disponera. Ä r fördenskull icke
under, dett H w een tamquam pertinens till Skåne och L un
dens Stifft sedhan aff K ongerne i Danmarck tillijka medh 
Skåne ä r pantsatt och på sidhlychtone aldeles alienerat 
worden, in till dess genom Magni Smeeks Cession aff Skåne 
bemelte öö tillijka medh, åther till Danmarcks Chrono kom
men är, som för är saghdt. E t  posito att Hween icke aff 
begynnelsen ett pertinens till Skåne warit, non tamen con
cesso, så kan lijkwäll icke nekas dett att den tempore 
oppignorationis et redemptionis uthi Konungh Magni Smeks 
tijdh är till Skåne laghdt och ett pertinens wordet, lijka 
som Insulerna Iarsij och G arnseij äre tagne ffå N or—



mandie och till E ngellandh  laghde, och araptet W ildeshusen, 
som tilförene till Stifftet M önster legat hafwer, genom 
O snabrugh fredh ä r  ett pertinens till Iiärtighdöm erne B re
men Y erden worden, ehuruw äll för månge skiäll ä n  då 
Hween specialius till Skåne räknas bör, effter den ingen 
provins apart constituerar och independens är, som ofvan- 
nämbde orther giöra, fäst dee ähre medh andre unierade. 
I  dett kommer lijkwijst saaken öfwerens, att man per con
ventionem en platz söndra kan frå den ena provintz och 
leggian till en annan. Q uarto är u th i Cessionsbrefvet på 
Skåne expresse satt, dett dee pertinentier där till E . K. 
M:t och Chronan Swerige cederas, som nu där till liggia 
eller aff ålder legat hafwe, hvilke ordh im portera a tt bådhe 
Hween, som ratione Secularis jurisdictionis tempore Cessio
nis effter K onungh Christiani 4:ti förordningh, så som dee 
Danske Commissarierne sjelfve bekänna, och deres fram - 
tedde K ongl. brefwen på Landztinget i Skåne protocollerade 
klarlig  uthwijsa, hafver legat till Skåne, som ock aff’ ålder, 
nemblig då Skåne under Swerige war, hwilken tijdh  för
näm ligast uthi detta fallet moste förståås, där till lydt 
hafwer, som W itfeldt, Pontanus och andre flere oem othsäije- 
lig betyga. Q uinto kan icke nekas dett E. K ongl. M ay:tt 
widh fredzslutet åthm instone hafwer trachtat att få medh Skåne 
under Swrerige all dett tilförne medh Skåne ifrå Swerige 
kommen war, cnkannerlig att på denne sijdhan åtm instone 
gamble gräntzerne emillan Swerige och D anm arck, hwilken 
ä r mitt uthi Sundet, åther giöras skulle. N u ä r  Hween 
odisputerligh tilförene uthi K onungh M agni Smeecks tijdh 
tillijka medh Skåne ifrå Swerige kommen, ut supra. E rgo  
etc. A tt H ans M aij:tt i D anm arck dett hafver sam tyckt 
till E . K . M :tt loco satisfactionis a tt afträdha, hw adh medh 
Skåne fordom ifrå Swerige till Danm arck kommen war, 
slutas däruthaff, a tt han däruthöfw er flere andre provincier 
cederat hafwer, och däremoot icke u thtrycklig  sigli och 
Danm arck reserverat Insulen Ilw een. P ro  exceptione och 
toli speciali reservatione kan icke hollas, dett u th i å \ o r-  
denburgh aff E . K . M:tz Commissarier först uthi upsattet 
war iblandh annat Hween nominatim  medh begäret, medhen 
4. man samme gångh icke hafwer warit förwissat, om Hween



e tt pertinens till Skåne wore, 2. war då expresse icke u th i, 
eller iblandh begärte obrter till satisfactionen näm bdh, 
dett S kåne cum pertinentiis begäredes, utan Skåne sim pli
citer, och fördenskull ieke onödight höls dett Hween ocli 
Saltholm en, såsom och Lessöe och Anholt nominatim be— 
gärtes, 3. ä r då Hween nominatim samma gångh icke 
m ehra afslagit, än alt dett E . K . M ät uthi Norige præ ten- 
derade. H w arutaff emedhan E . K . M:tt på sidhlychtonne 
T rondhem s lälin, Bohus lähn, ocli dessföruthan Bornholm, 
tillijka m cdh Skåne H allandh och Blekinge med deres 
P ertin en tie r bewilliade äro, kan Hween därigenom ieke e x - 
ciperat eller aff dem D anske reserverat wara, hälst effter 
dem ålegat, wäll wettandes att bemelte öö tilförene altijdh 
Skåne u th i alienationibus fölghdt hafwer, detta uthtryckelig 
a tt giöra. D ett hade fuller varit för E. K. M. bättre, 
a tt H w een nominatim såsom ett pertinens till Skåne uthi 
fredzpuncterne wore näm bder, quia abundans clausula non 
nocet, hwilket jagli och uthi Roskildh dee Kongl. Com m is- 
sarierne påm inte, män till förgäfwes, föregifwandes icke al
lenast under pertinentierne till Skåne Hween, uthan och 
andre considerable orther klarlig  noch förståås: doch kan
den præ terition icke förtaga E . K . M ät dess wälfunderade 
rätt. M ycke mindre stringerade dee Danskes förnämbste 
argum ent, a tt dee säija, effter bönderne på Hween äre 
wordnede e ller asscriptitii glebæ, lijka som i Zeelandh, så 
hörer dett d ä r till, och icke till Skåne, där alle bönder 
frije äro. T y  om denne consequentien skulle gälla, så 
kunde E . K . M ät på Amack prætendera, såsom ett per
tinens till Skåne, effter däråboendes bönder äro frije som 
i Skåne, och icke wordnede som Zeelandsboerne. Till 
hvilken instantz dee Danske migh icke annat hafwer kun
nat swara, än att A m ack-boerne wore frije per speciale 
privilegium , livilket lijkwäll icke giör till saken, emedhan 
deres argum ent efwenwäll krafftlööss giöres genom allcge- 
rade instancen. D ett ä r migh dess föruthan aff godh handh 
berättat, att man i R änterijet skulle finna böcker, och 
R äckningar, att Hween fordomdagz hafwer legat under 
Landzcronas lähn, och att dett af någre lähnsmän d ä r -  
sammastedes är nöttiat wordet, män kunne icke dem eller



deras Copier uthbekom m a. Ja g h  tro r wisserlig, a tt dee 
Danske aff redhåga, dett E . K . M :t läggiandes en fä s t-  
ningh på H w een dem i K öpenham n deres faart skulle 
wela stängia och förhindra, som dee berätte  wäll skee 
kunna, icke gärna  skulle wela förståå till dess afträde och 
Cession till E . K . M :tt fast än dee wiste bem elte öö icke 
till Zelandh höra, L ijkw äll n är dee förm ärkiandes w arda, 
att man stadigh därw idh blifwer, och att E . K . M :tz arm ée 
icke för skulle afm archera, för än Roskildiske fördraget 
häruthi skedde e tt nöije, läre dee fuller härutlii bequäm m a 
sigh. Aff någre hafwer jagh  förnummit, dett man icke 
wäll här är till fredz medh dee D anske Com m issarierne 
som uti Roskildt warit, a tt dee icke H w een expresse aff 
Skånes pertinentier exciperat hafwer, wäll w ättandes a tt 
E. K. M :tt till samma öö lust hadhe, och lägenhet nogh 
bekomma kunde, den som ett pertinens under Skåne att 
förswara. D ett ä r migh och därjäm pte saght, a tt dee 
Danske sigh wäll wele förobligera, aldrigh till byggia eller 
byggia låtha uppå samma Insulen nogon fästningh, h v a r-  
medli ham pnen för L andskrona skulle kunna osäker för 
dem Swenskom giöras —  —  —  —  —  —  —

 ̂ —  —  —  —  G udh gifwe dett jagh  allenast m edh
dem D anske hadhe att giöra, som sine ordh wäll exp li- 
cera, och medh oss synas enighe warä, doch lijkwäll diffi
cile befinnas, när den skall på papper sättias, sökiandes 
alle uthflychter dett att declinera —  —  —  —  —
Så mycke spor jagh  fuller, att få dee någon lufft aff den
på halsen hängiande K rigzlasten aff E . K . M:z Arm ée. så 
warder man dem till ingen tingh kunna bringa, uthan alt 
sätties och skiutes på långe bänken —  —  —  —

B iiaga B.

Kongl. Maij:ts uthi Danmark Commissariers andei 
concept paa tiogle puncter, angaaende Alliance- 
tractaten, ö[werlefwerit den 11 Maij 1658.

1.
D er skall wrare imellen H ans Kongl. M aj:tt udi D an- 

marck och Norge paa den ene eiide, och hans K ongl M aj:tt



i Sw errige paa den anden siia, en strict defensif fö rb u n d  
och nerm ere Alliance till hegge derres respective u n d e r -  
saaters, K rigeres oeh Ländes conservation, imod alle och 
en huer som dennem fiendtlig angribe wille, paa dee S te e -  
der, med den macht, och paa den maade och m aniere, 
som i effterfölgende articler wiidere och medh udtryckte  
ord  epecificeris.

2.
Begge A llierte skulde der hen trachte, a tt Ostersöen 

m aa blifue i sicker roligheed, trafiquen och commercien 
som tillförne ofveralt operturberet och ugraveret, och ingen 
actum  tillstade dee a tt exerceris, som nogen paa sin ho i- 
hed eller maris Dominio, R ett och friheed kunde vere 
praejudicerlig.

3.
Ingen  af dhe paa Ostersöen angrentzende herrer, eller 

andenstedes boende tillstädes nogen höiheed eller rattigheedO ## o
till a tt udryste eller underholde i bermte Ostersöen nogen
nogen orlogs flode, uden Crone Danmarch, och Swerrige 
allene, och skall ingen af dee A llierte tillstede nogen 
frem m at fiendtlig orlogsflode a tt löbe igennem Sundet 
eller B eldt ind uti Ostersöen, mens det forhindre i alle 
m aader, effter det Roeskilde fredsfördrags tridie articuls 
indhold.

4.
Blifver hans K ongl. M aij:tt och Chrone Danmarck, 

fiendlig angreben, eller och er forwisset om a tt blifve 
fiendtlig angreben, eller och saa skeer nogen indpass i 
sin höilied och rattigheed i D anm arck eller Norge, enten
till lands eller wands, under huad prætext eller aarsag det
och ware kand, af nogen i huem det och ware maa, ingen 
undtagen, n aar den orlog hafuer ende, som Swerriges Crone 
nu er udi bested, da skall II . K . M. och Crone Swerrige 
förbunden were, inden tre M aaneders forlöb effter at sligt 
hannem  er tillkiende gifuet till hielp och assistence a tt 
komme II . K . M. och Crone D anm ark och Norge m edh 

, en secours aff ti godhe wel uthrystede och bem andede 
orlogs skiebe, huaraf det mindste skall ware paa fire och 
tyfve stycker, under saadane Adm iraler och andre Officerer



som den Assisterende self til saadan secours erack ter t ie n -  
ligst at were, och det de trei förste m aaneder p aa  sin 
egen bekostningh, mens siden skall secoursen a£f den som 
hielpen begirrer betales, effter som indbyrdes accorderet 
blifver.

5.
Lika med den d:de, blott att i st. f. D anm arck sutles 

Sverrige, och Sverrige Danmarck.

6.
Och till att förekomme all disordre och m issförstånd 

om dhe saaledes conjungerede floders commando, d a  er 
bevilget och forafskedet, att den af de allierte K onger, 
som assistencen begirrer, maa öfver begge floder före d i
rectorium : dog a tt den till hielp kombne flodes A dm ira l 
och höje officerer medh K rigzraadet adm itterede och r e -  
solutionerne communicato consilio fattede blifue, m ens udi 
executionen skall hver A dm iral sin egen och hannem  af 
hans herre och K onge anbetroede flode selff com m andere 
og forestae.

7.
Im edlertidh skall det staa den A ssisterande allierte 

frit for inden de trei maaneders forlöb i hwilke ham  om 
secoursen i werck at stille ansöges wed förskickelser och 
venlig underhandling fienden der hen att disponere a tt all 
irring cch tuist i wenligheed kand blifue ophefuet och 
bilagt och att den forwrettede allierte kand skee tillbörlig  
satisfaction. Dog skall bemelte vnderhandling paa den 
maniere skee, at saafrem t alting der wed inden dee trei 
maaneders forlöb icke i w enligheed blifwer com poneredt 
och biilagt, daa skall Secoursen inden den tridie a f fo r- 
bem:te maaneders udgang v den nogen ophold were udi 
werk stillet och paa de destinerede steder lefueret.

8 .
N aar K rigen er begynt och den tillsagde hielp, i 

gierningen præsteret skall den som fiendtlig angreben er 
icke medh sin fiende maa handle stillstand eller fred med 
hannem slutte, eij heller K rigen  quitere uden foregaaende 
communication medh sin assisterende allierte, och medh



m indre hand der udi fuldkommeligen blifver sluttet -o>oh 
billig satisfaction bekommer.

9.
Förbenu te  Secours skall nfeilberligen och uden nogen  

im odsigelse och exception giörligen praesteris, medh m indre 
end K rigen  af dhe allierte imod den andens sentiment, 
eller och förmedelst K attens förbund, och all billigheeds 
haandgribelig  och udisputerlig  ofuertradelser blef foraarsa- 
get, i huilket tillfalld den tillsagde hielp och assistence eij 
skall presteris, helst effterdj wed dette förbund nogen att 
forw rette icke intenderis.

10.
D ette  förbund skall begynde fraa den dagh det paa 

begge siider er ratificeret och vare i tollff nest effterföl- 
gende aar.

B i l a g a  E .

Svenske Commissariernes förslag lill Nebenrecessen.

1.
E h u ru w äl utlii Roskildske fördragets 21 articxil slutit 

och beicilliadt ähr, a tt Stetinske, Sjöredske och Brom sebro- 
ske emillan begge Chronorne för detta upprättade Pacter, 
skulle blifva u th i deres fulle vigeur och kraift, så wida 
dee icke genom  åfwanberte Roskildske fredzslutet per ex
pressum, förandrade älire: L ikw äl emedan samma fredz-
sluth m ånge saker, enkannerligen förmedelst Skåhnes Ces
sion till l ia n s  K ongl. M aijrtt och Sweriges Chrono, uthi 
annat skick och laagh sa tt hafwer, dee någon förandringh 
aif B roinsebroiske P acterne synes kräfia, ändoch där om 
uthi Roschildske fördragedh expressis verbis icke ähr iliug- 
kom m it; A ltså  på dedh framdeles intedh missförståndh 
här aff m å inrijta och uppw äxa Chronorne emillan, äh r 
här medh afftaldt och förafskedat, att åf\vanbe:te 21 A r ti-  
cul icke således böhr förstås, som skulle derigenom dee för-- 
andringar förtagas och förbindas, hwilke effter Roskildske 
fredzSlutets rä tta  u th tydning per necessariam conseguentiam 
oundwijkeligen föllia måste.



Hwarföre, angående Salutationem med Svenske Lösen 
och ToppSegels fällande för fästningen Chroneborgh, som 
Bromsebroiske P acterne aff Swenske O hrlogzskiepp genom 
Sundedh gåendes, eller kommandes, requirere, äh r således 
bewilliadt och slutit, a tt när aff Swenske O hrlogzskepp, 
ett eller flere, store eller små genom Oresundh löpa, i så 
måtto, a tt dee närm are Chroneborgh, än H älsingborg  gåå 
och komma; då dee för Chroneborgh skole allenast fälla 
sitt, eller deres Toppsegell på Store M asten, så länge dee 
Fästningen förbij segla, och skiuta Swenske Lösen, C hrone
borgh Slott till heeder och A hra, och med D anske Lösen 
aff Slottedh hedras igen. M en att där emoth D anske 
O hrlogzskiepp, Sundedh och Ilelsingborgh närm are än 
Chroneborgh passerandes, på samma sätt för H elsingborgz 
Slott deres Toppsegel på store masten, så länge dee komma 
Slottedh förbij, fälla och Danske Lösen skiuta skola, Sw en
ske fästningen Helsingeborgs slott till heder och ähra, och 
dee sammaledes igen medh Swenske Lösen hedras. H än
der dedh och, a tt Swenske Skiepp, ett, eller flere, i O re
sundh sigh för A nkar sättia, och dedh Chroneborgh när
mast, och Commendanten där på beskickade C apitainen på 
Skeppedh, eller Skeppen, frågandes i vänligheet, hw adan 
dee ähro kombne, och begärandes att see deres Siöpass, 
föruthan dedh, eller dem någon wijdare molestie a tt till
foga ; D å skall Capitainen sådant att fram tee sigh icke 
w ägra: I  lijka måtto skulle något D anskt O rlogsSkiepp 
förorsakas i O resundh närhm ast H elsingborgh a tt fälla sitt 
A nkar, och a tt Capitainen där på aff Com m endanten på 
Helsingborgh wränligen och på åffwansagde sätt blefwe b e - 
skickadh om sitt Siöpass; D å skall han Capitainen uppå 
Danske skieppet icke difficultera sådant Commendantens 
uthskickade att fram tee och wijsa; Så a tt  här uthinnan, 
som i allt annat aldeles observeras och hålles en lijkheet.

3.
Desslikest, nähr dedh sigh tilldragher, a tt H ans K ongl. 

Maij:tt, dess Successorer K onungar i Swerige, skole anten 
i sine W änners L andh  widh W esterSiöen låta icärjwa  
något Krigzfolck till Häst, eller footh, och thedh behöffwa



i ÓsterSiöen, ellcr och sökia att föhra något K rigzfolk  
u tliu r deres egne widh N orr- ocli W esterSiöen liggíande 
I lam b n ar, inn i ÖsterSiöen, genom Oresundh, eller tillb a 
kars igen, utlian anseende till Mantaledh, ehuru sta rck t 
dedh  och w ara k an ; Såsom och deres Ohrlogs Skiepp, dee 
w are sigli vnder fem, eller där öfwer, uthur OsterSiöen inn 
i W ästerhaffw edh, eller och dädan ifrån utlii OsterSiöen, 
w ille skicka; T å ähr föraccorderadt och förafskiedat, att 
H ans K ongl. M ayrtt, dess Successorer Sweriges Konungar, 
sådant fr id t och uthan någon föregående notifcation, må 
g iöra: Efftersom och där emoth Ilans Kongl. Maij:t dess 
Successorer H anm arcks K onungar, uthan föruth giorde 
notification, deres F lo tta  och Krigzfolk, ehuru stoor och 
m yckit dedh och w ara kan, anten uthan effter inn i Oster
Siöen, eller där u thu r inn i W esterSiöen genom Sundedh 
obeh indra t skall kunna sända och föra låtha. Men hwadh 
passagen genom Beldt, widkommer biiffwer det uthi desse 
fall —  som för detta, oförandradh, effter Bromsebroiske 
pacternes inneholldh.

4.
Skole begge M :ter M :ter och Chronorne Swerige och 

D anm arck wara förbundne, icke allenast medh all niacht 
och effter högste möijeligheeten till förhindra och afnäria  
dedh ingen fremmande fiendthgh OhrlogzTlotla, ehoo den 
Avara kan, genom Sundedh, eller Beldt, in uthi OsterSjöen 
komma m å, uthan och icke her effter tillstedia någon desse 
Nordiske Ivongar och C hroner föruthan, anten dee H am b- 
nar uthi OsterSjöen äger, eller annorstädes boendes är, 
vnder hw adh præ text dedh och wara kan, till a tt kaffwa, 
vthrusta, eller vnderholla någon öhrlogzflotta därsamma- 
städes.

5.
Efftersom  uthi lioskildske fredzfördraget ähr föraf- 

6kedat, a tt alle Swenske Skepp och Fahrkoster med innehaf- 
wande godz, ehicadh och hwars godz dedh och wara knnne, 
uthan åthskillnadh, böre, för Tulls erlaggiande och alle andre 
besirär, på Skepp och Godz, frije , Sundedh, eller Beldt pas
sera, när dee allenast ett richtigt Siöpass, uthan något mehre, 
fram w ijse; A lltså är här medh, till att så myckit mehre

4



so

förekomma alla  disputer och irringar, om Siöpassens rich - 
tiglieet, föreent, sam tyckt och belefwat, att n ä h r något 
Skepp e ller Fahrkost, kommer i O hresundh eller B eldt, och 
skepparen dáraff på Tollhoden anten i H elsingöhr, eller 
Nieborgh tee r och framwijser e tt Siöpass, anten aff H ans 
Kongl. M :tt sielff, eller dess Officianter, underskrifw it, 
om Skeppet, eller F ahrkosten  H:s K ongl. M:t tillkom m er, 
eller aff Borgm ester och R ådh i S täderne, vnder Stadzens 
Insegel ocli StadzSkriffivarens nampn, när Skeppet borgarne, 
eller andre Rijhzens och där under sorterande provinciers, 
Länders och Städers Jnbygyiare tillhörer, hwar m edh på 
sätt och wijs betyges, som effterfölliande form ulär p å  S iö - 
passet utliwijser, a tt Skeppet, eller Fahrkosten hörer S w en - 
ske Y ndersåthere och Inbyggiare till; D å icke dedh ring 
ste twifwelsmålil 0111 Siöpassens richtigheet m ehre giöras, 
utlian Skeppedh medh allt dedh Godz som dedh förer, 
ehwadh slagh dedh är, eller ehwem dedh tillhörer, Sw änskt 
eller fremmande, u than åthskillnadh i O resundh eller Beldt, 
så i vthgående, som inkommande, fritt passera skall, Så 
att Swenske Skieppedh, eller Fahrkosten, icke förobligeras 
i Helsingöhr, eller N yborgh, något, dedh wari sigh C erti-  
ficationer, M ahne- T o lpund- eller Convoy Z edlar, eller 
någre andre acter, ehuru dee och näm bnas kunne, till sin 
befrijningh för allehanda beswär på D anske Tollboden att 
uppwijsa, mehre ähn bahra Siöpassedh, hwilkedh, m utatis 
mutandis, så lyda böhr —

Concept på ett Siöpass för Svenskt skepp e l l e r  fahrkost, 
dett haficer anten Swenskt: allena, eller och främ 
mande godz inne.

W ij Borgm estere och B ådh N. N. G iöre w itterligit, 
att thetta Skeppedh N. hwar oppå Skeppare äh r K. ähr 
Swenskt och hemma i w år Stadlx (: eller annan Swensk 
Stadh :) och allena Swenske V ndersåthare och Innw åhnare 
tillhörigt, såsom dess Redare N. medh sine M edhRedare 
och consorter (så frampt flere redare finnas, eller tillstädes 
ähre) inför Oss och w år sittiande R ätt betygat haffwer, 
begärandes ther oppå detta w årt Pass och w ittnes bördh, 
till bewisningh, att Skepp medh innehaffwande Godz, böhr 
i Öresundh och Beldt, så i fram, som åtherfärdh och reesa,



för a ll Tull och Molestie, effter Ilä tt och Rijkernes a f-  
skeder, frijc wara. T ill wisso haffwe AVij detta rn c d h  
Stadzens Insegell, och StadzSkriffwarens vnderskrifft b e -  
kräfftadt. Actum.

C.
Och ändoch detta Siöpass på Tollboden i Helsingöhr, 

aff dem  som segla genom Oresundh, och i Nyborgh, aff 
dem  som segla genom Beldt, allenast tliees och framvises, 
men icke qwarlembnas, så skall likwål H:s May:tz i D an-  
marc/cs Tollnähr, hvilken be:de Siöpass tliees, för mehra rich - 
tigheet skull, som och till a tt kunna bewijsa förbijgående 
Skeppedh behörligt Sjöpass, icke allenast medh sigh hafft, 
n th an  och Skepparen dedh samma på Tullboden framtedt 
haffwa, strax förplicktadh wara, uthan någon vppeholdningh, 
giffwa sitt bewijs medh dagh och dato, a tt samma Swenskt 
Skepp, anten lastadt, eller ladat medh Swenskt, eller frem - 
m ande godz, är genom passerat, och sitt Siöpass tedt haff- 
wer, lydandes såsom föllier:

Concept på dedh bewijs som Tullnären i Helsingöhr 
och Nyborgli bör giffwa Skepparne på Swenske 
Skeppen, som dem sine Siöpass framtce och wijsa.

A no 1658 den dagh uti M ånadh haffwer
Skepparen  N. hemma i N. medh sitt Skepp N. thedt migh 
sitt S iöpass på Skeppedh daterat dagh och åhr. Till 
m ehre wissheet ähr honom detta bewijs m edhdelt: och 
altså Skeppedh medh innehafwande godz och folk, uthan 
hinder, förfångh, beswär, eller någon widare molestie, må 
gå sin wägh och koosa.

7 .
A tt och i lijka m åtto wettas må, hwilke för richtige 

Certificationer hål]as skole, hw ar medh H:s Kongl. M:tz i 
Swerige, dess U ndersåtkeres, eller llixens Iubyggiares Godz 
oppå fremmande S kepp lastadt och inskeppadt gåendes 
genom Sundedh, eller lle ld t, bölire, effter Ilä tt och I lijk e r-  
nes affskeder därsammestädes, för alle beswär frije g iö ra s : 
Sa ähr nu således där om afhandlat, belefwadt och slutit, 
att när något H:s K ongl. M:tt, eller dess U ndersåthere, 
tillhörigt godz på fremmande Skepp, eller Fahrkost, u th u r



någon Sweriges Chrono och dess vnderliggiande P ro v in -  
ciers S tadh, eller H am bn, anten widh Ö ster- eller W e s te r-  
Siöen egenom Sundedh, eller Beldt, förskeppas, och Skep
paren d är aff anten e tt G eneralt Siöpass och Certifica- 
tion p å  heele Ladningen, nähr den allena Swenske V n d e r-  
såthere widhkommer, eller Speciale Certificationer, om 
allenast något Godz Sw enskt ähr, lämpade och författade 
till sådane fall, vnder Stadzens Insegell och S tadzSkriff- 
warens nambn medh sigh förer, uthi hwilke w idh deres 
V thfärdigande i S taden dädan Skeppedh vthseglat ähr, 
Nambnen aff fremmande hyrde Skeppedh och där oppå 
warande Skeppare, Så och Borgarne, eller Inw åhnarne, 
6om Godzedh anten eigh, eller någon annan m edhborgare, 
eller R ixens. Inbyggiare a tt tillhöra, betygat haffwer, U th -  
tryckeligen insatte äre, jäm w äl och inskeppade Swenske 
Godzedh, effter sidste Bromsebroeske Pacters inneholldh, 
specificeradh befinnes. D å på Danske Tullboden hw ar dee 
inlefreras och emoth ett tillbörligt H:s K. M:z i D anm arcks 
Tullnährs bewijs uthi dess händer lembnas böre, om således 
fatte Certificationers richtigheet inga widare S crupuler 
giöras, eij flere acter till dess verification fordras skole, 
u than skeppedh så wijda innehafwande, och således effter 
Rijkernes afskeeder frije giorde Swenske Godzedh belan
gar, uthan något hinder, förfångh, beswär, eller någon 
widare molestie, effterlåtes sin reesa att förfordra.

8.

Men medh allt dedh godz, som ifrån fremmande 
olirter kommer, på Frem m ande Skepp genom Sundedh, 
eller Beldt, föres, och Swenske V ndersäthere tillhörigt ähr, 
alldenstundh dedh någon annan beskaffenheet haffwer och 
nästan omöijeligt ähr, att en i Swerige, eller där vnder 
sorterande Provincier och S täder boendes K iöpm an, altidh 
w ctta kan, på hwadh Skepp, eller medh hwilken Skeppare, 
eller medh huru  månge, eij heller hwilkedh aff införskrefne 
oeh begiärdte Godzen, och huru  myckit där aff han in -  
bekommandes w arder; skall här effter således förhållas, 
a tt alle H ans K ongl. M:tz och Sweriges Chronos U nder- 
såthere och Inw åhnare, hwilke något Godz oppå frem -



m ande Skepp, u than effter, ifrån fremmande L andh fö r- 
vväntta, skole aff Borgm ester och R ådh under S ta d z ln -  
segell och Stadz Skrifwarens Nam bn tillbörligen en c e rti-  
fication sigh förskaffe, hw aruthinnan fuller för all tingh  
deres nambn, som Certificationen begäre, strax widh dess 
vthfärdigande skole insättias, men rumm in blanco för 
Skeppetz eller Skepparens Nam bn när dee den icke wist 
w ette, så och för sielffwe införskrefne w ahrur, när dee, 
om deres quantitet, eller qualitet, icke fullkombligen aff 
deras F acto rer förständigade ähre, lembnas kan, och sedan 
den till H :s K . M :tz Residerande M inisteer i Ilelsingöhr, eller, 
utlii dess frånw aru, till dess fullm achtigh sända, på dedh 
Skepparen som Swenske Godzedh förer, anten strax vvidh 
sin ankom pst i Oresundh, eller för ähn han dädan seglar, 
m å den för sigh finna, och där medh för Swenske Godzedh 
på  D anske Tullboden clarerar, då nembligen när den 
K onglige M inistren, eller dess fullm achtigh utlii desse 
certificationcr yppne och in blanco lem bnade rummen för 
Skepparens och Skeppetz nambn fyllt, och innehaffwande 
Swenske G odzedh effter vndfången wiss kundskap aff 
Swenske V ndersåtheres F actorer i fremmande Landh, an - 
ländade Skeppares om innehaffwande Swenske godzedh 
författade M em orial, och medh sigh förande och Ivongl. 
Swenske M inistern, så wida dee Swenskt godz angåå, 
tillstäldte P fu n d t- , T o ll-, Confoij eller M ahnZedlar in -  
skriffwit haffwer eller aff en wiss M an inskriffwa låtit. 
H w ilkedh n ä r dedh således utlii detta fallet effterkommes, 
och inskrifningen och fyllningen af ledige och yppne 
laster rum m en uthi Certificationerne, medh haffwandhe 
pfundt, TolJ, Confoij eller M ahneZedlars framwijsande på 
den Ivongl. D anske tullboden, om så påfordras, verificeras, 
då eij heller om Certificationernes richtigheet widare in -  
tcdh twiflas, eller där om någon difficultet giöres, uthan 
aff saimna krafft och w ärde hållas skall lijka som Certi
ficationerne haffwe, lnvilke uthi sielffwe Städerne, där dee, 
effter sidste Bromsebroes pacters inneholdh, under Stadzene 
Insegell och StadzSkriffwarens nam pn vthgiffne, fyllde och 
fullkomligen u thfärdade, eller medh sielffwe Skeppcdh 
framförde ähre.



A llt hwadh utlii föreskrefne artikler bewillius och 

förafskedes om den frijheten, som Swenske V ndersåtheres 

Skepp och Fahrkoster, anten sielffwe haffwe, e lle r inne- 
hafwande Godzedh, i krafft aff sidst slutne freden, kom
mande och gående genom Sundedh, eller Beldt, m eddeela 

böhr, declh skall och förstås fast om dedh icke altidh 
expresse utlii förbemelte artik ler sätties om alle Skepp 
ocn Fahrkoster, som tillhöra anten H:s K ongl. M :tt och 

Chronan Sw erige, dess V ndersåther och Inby g g iare  i 
sielffwe Rijkedh, eller där vnder liggiande Provincier och 
Städer så wäl i Tysklandh, som annorstädes, u than  å th -  
skillnadli. Sammaledes förstås dedh och 0111 den frijheet, 
som Swenskt Godz uthi fremmande Skepp och F ahrkoster 
lastadt, effter rä tt och R ijkernes afskeetler haffwa böhre: 

Så att, här effter, allt för Swenskt Godz hållas skall och 
lijka frijheet i Ohresundh, eller Beldt, gående, eller kom 

mande, åthnjuta, hwilkedh på åffwantalde sätt och medh 
Certificationer under Stadzens Insegell och S tadzSkrifw a- 
rens Nam bn bewijses tillhöra II:s K ongl. M :tt och S w e- 
riges Chrono, dess U ndersåthere, eller Inbyggiare, anten 
i sielffwe Rijkedh, eller där under sorterande Provincier 
och Städer, uthan åthskillnadh, ehwarest dee och måge 
belägne wara så wäl i Romersche R ijkedh och T y sch - 

landh, som utom dedh annorstädes.

4 0.

Såsom Hans K ongl. M ay:tt och Chronan Swerige aff 

Hans K . M ay:tt och Chronan D anm arch till satisfaction 
och wederlagh emoth de occuperadhe L änders restitution, 
såsom och till w edergällningh för förorsakade skada och 
märkelige omkostnader, i krafft aff Roskildske fredzför- 
dragedh ibland annat ähr cederat och afstådt Provincien 

Skåne medh alle där uthi liggiande Städer, S lott och F ä s t
ningar, så och tillhörige Öijar, Skäär, Ilögheeter, H ärlig 
heter, Jurisdictioner, A ndligh och W ärldzligh, Skatter, I n -  
giälder, Tuller, R änter och rä ttigheeter till L andh och 
watten, in tedh undantagandes hwadh där till nu ligger, 
eller aff å lder hördt och legat hafwer, till en cwärdeligh



opåtald t possession och ägendom b; Och då först n äh r 
Inw åhnam e och V ndersåtharne därsammastädes eifter v p p -  
rftttade Pacters inneholldh woro stämde att afläggia till 
H :s M aij:tt och Chronan Swerrige sin trooheets Eed, sigh  
en tw ijst yppadli hafwer om Insulen Ilw een, emedan dess 
Inw åhnare aif H :s j\Iaij:tt ocli K onungen i D anm arck 
förbudne, icke till samma act compareradc och sigh in -  
stäld te lijkasom den icke ett pertinentz till Skåne wore, 
och i k ra ift aff Cessionsbreifwedh där under beräknas 
borde och kunde; A ltsså ähr, eifter noga skiärskådande 
och öfw erw ägande aff på både sijdor allegerade skiähl 
och D ocum en ter omsider emillan Oss, denne twijsten w än- 
ligen bijlagdh, förlijkt och upphäfwin, således att aif H:s 
M :tt och D anm arcks Chrono samtyckies och bewillias dedh 
be:te Oö H w een, både för Situationen och dess nährmare 
belägenheet till faste Landedh, som och för dedh den
samma inom  Sweriges Rijkes gambla gräntzer belägen 
och tillijka medh vnder Skåne aff Sweriges Chrono for
dom ähr besu tten  och possideradh worden, och nu sidst 
w idh T racta ternes sluth vnder Skånes Landztingh legatO O
haifwer, h ä r  eifter altidh skall wara och hållas för en 
odisputerligli appertinens till Skåne, såsom och dedh till 
föllie den till II. M aj:tt och Sweriges Chrono vthtrycke- 
ligen här m edh afståås och aifträdes till att besittia, niuta 
och beholla den samma medh alle h ö g h - och rättigheeter 
som alle andre appertinencer, under förbeåe Provincie 
Skåne, till en ewärdeligh och oklandradh Ägendomb. Till 
hwilken än d a  H:s M:tz i D anm arcks befallningz breeif 
till Inw åhnarne  på åiftberte ilw een vthfärdigas och Oss
tillijka m edh Ratificationen tillställas skall, hwarigenom 
den till H . M ayrtt och Chronan Swerige förwissas, och
alle iörrige här emotli sträffwande ordres igenkallas och
upphäfwas.

\ \.
H w adh de tree Swrenske Skeppen belangar, hwilke 

widh K rigets begynnelse ähre i Sundedh anholdne, så 
älire dee fu ller sielifAve medh behörige Stycken, Ankare, 
A nkartågh och desslikest restitueradhe; M en eiftersom 
sielffwe deres innehafde ladningh, eller dess wärde, som



och andre åtliskillige pertzeler, och till deres nödwändige 

förbättringh h är amvände omkostnader, icke ännu ähre 
igengifne, eller gode giorde, hwilke sigh effter bilagde 
liquidation tillsamman uthi penningar belöpe R ixdaler. 

Så ähr d ä r  om således afftalt och förafskedat, a tt II:s 
May:tt i D anm arck den ordre ställa will, dedh nu  strax 
till Skeppens forderligste affärdningh, som och andre nöd

wändige vthgifter till berörde summas afslagh, en Sum m a 
aff K ixdaler till Oss H:s K ongl. M:tz i Swerige

Commissarier, erläggies, och dedh öfrige innan en M ånadh 

ofehlbart uthi H am burgh till den II:s K ongl. M :tt i 

Swerige W år allernådigste K onungh och I le rre  där till 
förordnandes w arder, betalas skall, till hwilken ända, och 

på dedh betalningen innan och till föresagde tijdh o tw if- 
welachtligen på sagdan ohrt föllia kan, hafí’we wisse K iö p - 

ocli H andelsm än här uthi S taden uthlåffw at och sigh 

föreskrifwit denne Summan som deres egen skulldh att 

erläggia, och på  rä ttan  tijdh godh giöra.

12.
Sammaledes ähr om alle andre H ans Majrtz i Svve- 

riges Vndersåther tillhörige Skiepp och F ahrkoster, hwilke 
aff dee Danske för sidste Feigdens declaration och an k y n - 

digande kunne tagne och vppbrachte w ara; afftalt och 

belefwat, att dee alle medh deres innehaffwande Godz 
skole utkan någon vppehollningh förra A garen  igen resti- 

tuerade warda, eller dem deres w ärde godt giöras, när så
dant tillbörligen kan bewijsas, E nkannerligen  Sku tan  ifrå 

Norrköping, hw aroppå P eer Ingem undsson Skeppare warit 

haffwer, hwilken aff en D ansk Caper, som berättas ett 
Pollniskt Pass hafft haffwa, här i D anm arck äh r u p p - 

bracbt, och dess w ahrur aff D anske U ndersåthere  em oth- 

tagne wordne.

43.
Om alle andre Skutor och F ah rkoster u th i sidste w a - 

rande Feigden aff den ene, eller andre sijdan, anten uti 
Siöen, eller uth i H am bnarne widh L andets inkrächtande 

eröfrade, eller fundne, ändock der ju re  belli på både s ij-  

dor, effter Koskildske T raktatens lydelse aff begge Iv rij-



gande P artije r kunne behållas: Så il hr likwäl i anseende 
det K ongl. M:ttz och Chronan D anm arkz V ndersåthere en
kannerligen i Ju th landh  och F ynen  där aff en obotelig 
skada betagandes warde, om dee alle sine fahrkoster m i
sta skalle, således bewilliadt och förafskedat, att alla 
K ongl. M:tz och Chronan Svveriges V ndersåthere uthi på
stående sidste K rigedh emillan Swerige och Danmark aff 
D anska OhrlogzSkiepp och C aprer tagne och inbrachte, 
eller uthi D anske H am bner antreffade F ahrkoster och S k u - 
tcr, medh tillbörligh Segell, ankar, Takell och Tygh wäl 
conditioneradhe åther vthan vppeholdh igen bekoimne och 
dem igen restituerade bliffwa skole, så många aff dem 
ännu  uthi Danskes H änder wara kunne. D är emotk 
skole i lijka mätto icke allenast strax äfwen sä månge 
D anske Sku tor och F ahrkoster aff samma wärde aff dem 
Swenske Löösgiffwas, u than och alle dee andre resterande 
D anske V ndersåthare tillhörige Skepp och Fahrkoster, se
dan dee H :s K. M:tz i Sweriges Krigsfolk till förordnade 
olirter öfw erbracht och fördt lmffvva, oskadde eftter möije- 
iigheeten restituerade w arda; H vilket dock således är 
till förståendes, att emedhan någre H. K . M:tz U nderså- 
thare  tillhörige Skutor på Danska sijdhan bortgifne, för
sålde, eller elliest föryttrade och förkorn bne äliro, att dee 
fördenskull icke in specie till dee Swenska Vndersåthere 
kunne restitueras, i deres ställe så manga aff dee Dan
skes Sku tor beholles, och dem Swenske Vndersåthere till
ställes, som till satisfactionen och wedergällningh för de
res bortm iste Skutor sw ara kunne.

14.
Dedh äh r och för större wissheet. och säkerheet skull 

pä båda sijdor beleff\vat och förafskedat, a tt allt dedh, 
hwad uthi Roskildske Fördragetz Ellefte Punckt, om P r ij-  
serne, stadgat ähr, hvilke förmedelst vthgifna Connnissio- 
ner kunne wara tagne, och för dedh Tostrupske fördragedh 
eij inbrachte, i synnerhet och skall förståäs det appliceras 
till den easum, när aff någon som Dansk Commission 
hade i krafft aff den samma dedh Swenske octroijerade 
Affricanske Compagnie anten uthi vppenbahre Siöen eller 
till Landz på K usten i G uinea någon skada tillfogat
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wore, a tt  då den samma bemelte Compagnie skall go<lt 
giöras, och afftagne och sedennehra vpbrachte by the  och 
P risedh  uthan någon förewänd ändskyllan restitueras.

15.
Och emedan aff dee fyhrbakar hvilka em illan Ska

gen och Falsterboo den Siöfarende M annen som åth  S un- 
dedh sigh ährnar, till godo ähre inrättadhe, H :s M:t i 
Swerige i dess länder, såsom Falsterboo, K ullen  och N i-C5
ding fyra E lder och H:s M:t i D anm ark på Skagen  och 
A nhalt tw å kommer a tt hålla: T y  är bewilliadt och fö r-
afskedat, att uthaff dee fyrepenningarne som förbem elte E ld - 
bakarne böre betalas H:s M :tt i Swerige effter propositio
nen aff fyringarne twå delar, och H:s M :t i D anm ark  en 
tredingh tager: H w ilke tw åtredingdeelar aff penningarne 
H:s K . M :t i Swerige skall m acht haffwa i S taden  Heb- 
singöhr genom sin där warande M inister aff alle förb ij- 
seglande och fyrepenningarnes betalning vnderkastade Skepp 
att låta uthi H ans liu u s  vppbära, in till dess H ögstbe:te 
H:s M:t beqwämligen falla kan och rådeligen finner, att 
dee annorstädes där i negden emothtages. Im edlertijdh 
will H:s K . M:tt i D anm ark den förordningh giöra, att 
dess betiänte icke förhindra, uthan fastm ehra K . M:z i 
Swerige M inistrer tillbörligen här uthinnan assistere.

1 G.
Till att förebyggia och affwäria all owillia och Kijff, 

som lätteligen sigh yppa emillan Inw åhnarne aff H e ls in g - 
borgh, LandzC hrona och Malmöö på den eene, och In w å - 
narne aff H elsingöhr och Iviöbenhambn, på den andra  s ij-  
dan, om öfwerförsslen och färiande aff Folck och H ästa r 
och desslikes; Haffwer M an sigh förlijkt och föreent, a tt 
medh dedh forderligste en Ordinance m edh gem ehn sam - 
tyckio där nu giöras och inrättas skall, F äriekarlarne till 
rättelse, och den resande M annen till befordringh, således 
att där uthi stadgas och effterföllies så myckit sigh fog
ligen giöra låter, hwadh uthi slijka fall lioos andra natio
ner öfligit och i daglig observantz är; på dedh hw arken 
den ene eller den andre där igenom må prejudiceras.


