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HOGRE ALLMÅNNA LÅROVEEKET
I

VÅNERSBORG
LÅSÅRET 1906-1907.

VÅNERSBORG

LANSTIDNINGENS BOKTEYCKERI
1907.



A. Undervisningen.
I. Hostterminen borjade med intrådes- och flyttningsprovningar fredagen den 24 augusti och 

med upprop av samtliga lårjungar tisdagen den 28 augusti samt avslutades den 20 december. Un
dervisningen tog sin borjan den 29 augusti kl. 8 f. m. och slutade den 18 december kl. 10,35 f.m.

Vårterminen borjade lordagen den 12 januari, och dess avslutning år utsatt till tisdagen den 
11 juni. Upprop ågde rum måndagen den 14 januari; undervisningen tog sin borjan tisdagen den 
15 januari kl. 8 f. m. och år åmnad att fortgå till fredagen den 7 juni kl. 3,30 e. m.

Ledighet från undervisningen har låmnats for hela låroverket under hbstterminen den 26 och 
27 samt 2 timmar av den 25 oktober. Under vårterminen har ledighet låmnats middagstimmarna 
den 23 januari (skridskolov), hela dagarna den 18 och 19 februari, middagstimmarna den 1 maj 
och kommer att låmnas den 23 maj for firandet av Linnés minne. I slutet av forrå låsåret, efter 
årsberåttelsens tryckning, var fridag den 25 maj, då gemensam utfård till Ed foretogs.

For ovrigt hafva klasserna 4, 5, 6, 7:1 och 7:2 samt ring I åtnjutit den ledighet, som i lå- 
roverksstadgans § 19, mom. 2, år foreskriven, vilken ledighet blivit anvånd på sått, dår finnes stadgat.

2. Till gemensam morgonbon, som forråttats under ledning av omvåxlande lektorn och ad
junkten i kristendom och i nårvaro av rektor, hava lårjungarna samlats kl. 7,45 f. m. Den forstå 
sondagen varje månad har en forkortad hogmåssogudstjånst hållits på låroverket. Ovriga son- och 
helgdagar har en femtedel av låroverkets lårjungar i tur och ordning bevistat hogmåssogudstjånsten 
i stadens kyrka.

Undervisningstimmarna i såval låro- som ovningsåmnena hava varit forlagda till kl. 8—10,35 
och 12-3,30. Någon undervisning i låroåmne har icke forekommit efter kl. 2,35 annat ån två 
timmar (frivillig) franska i sjåtte klassen. Den enda undervisning, som forekommit efter middags
måltiden, har varit (frivillig) instrumentalmusik tisd. och fred. kl. 5,30 - 7 e. m.
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3. Antalet lårotimmar i veckan for låsåninena under hostterminen 1906.

1 2 3 4 5 6 7
's' T i m m a r

Gemensamma for
Avdelningar ™ S GO CL — cz>

och 
linjer

rande 
inder 
m

inen

FT rj. frå 
:ln. å s

linj i »g 3g
Anmårkningar

ro w p 2 ry 3O: 
go V W 2 M

s ? S" ■?

1 23 24 — — 24
2 20 26 — — 26
3 15 27 __ — 27
4 32 28 — — 28
5 34 30*) — — 30 *) Dårav frivillig franska 2 t.
6 15 30*) — — 30 *) Dårav frivillig fransk-å 2 t.

R. I 13 11*) — 17 28 *) 1 t. engelska, 7 t. mateni., 1 t. fysik, 2 t. kemi.
L. I 8 11*) — (17) 11 *) 6 t. latin, 5 t. matem.
R. 6:2 19 26 — 3*) 29 *) 3 t. vakt vid skrivning.
L. 6:2B 7 5*) 22 (3) 27 *) 3 t. eng., 1 t. matem., 1 t. biol.
L. 6: 2 A 2 7*) (22) (3) 7 *) 6 t. grekiska, 1 t. tyska.
R. 7:1 16 18 — 11*) 29 *) 2 t. krist., 2 t. mod., 1 t. tyska, 3 t. franska, 11.

filos. med L. 7:1,11. franska, 11. biol. medL. 7:1 B.
L. 7:1 B 10 4*) 15 (H) 19 *) 2 t. eng., 2 t. matem.
L. 7:1 A 4 7*) 1**) + (15) (9) 8 *) 6 t. grek., 1 t. frivillig engelska. **) 1 t. tyska

med L. 7:2 A.
R. 7:2 9 18 — 11*) 29 *) Se motsv. i R. 7:1.
L. 7:2 B 4 4*) 15 (H) 19 *) Se motsv. i L. 7:1B.
L. 7:2A 3 7*) (1)’) + (15) (9) 7 *) Se motsv. i L. 7: i A.

Summa 234 283 53 42 378

4 a. Laro- och låsebbeker.
* Utmarker sådana bocker, som antingen tillliandahållas av laroverket eller, utan att vara direkt 

påbjudna, av larjungarna i allmånhet anvandas.

Kristendom
Klass o. ring

Svenska bibeln......................... 1 - 6, I, 6:2, 7
Katekesen, Ostrands ed.............................. 1-5
Norlén och Lundgren, Biblisk historia . . 1-3

Klass o. ring

Hildebrand, Kyrkohistoria................... 6
Lovgren, Kyrkohistoria....................... I, 6:2, 7
Ulltnan, Religionslåra.............................. 6:2, 7

Modersmålet.
Kftbner och Victorin, Råttskrivningslåra. 1—5
Sundén, Språklåra.................................... 5
Beckman, Språklåra.................................. 3, 4
Liebbe och Fischer, Exempelsaml............ 2—4
Warburg, Litteraturhistoria................. I, 6:2, 7
Bergman, Låsebok for skola och hem, I 1
Rpdhe, Thomée och Zitnmerdahl, Låse

bok for folkskolan, II ..................... 2

Selma Lagerlbf, Nils Holgersons resa . 2
Runeberg, Fånrik Ståls sågner...............  2, 3
Hedda Andersson, Från bokhyllan, V . 3
Cederschibld, Svensk låsebok................. 4, 5
Berg, Moderna svenska forfattare, IV, 

Gustaf Frbding............................ 5
Bergstrbm, Praktiska ovningar...............  6
Selma Lagerlbf, En herrgårdssågen .... I
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Klass o. ring
Selma Lagerlof Jerusalem, I ................. I
Snoilsky, Svenska bilder ..................... I
Hildebrand, Låsebok i sv. litteratur . I, 6:2, 7
Laurin, Dansk och norsk låsning .. 6:2, 7:1

Klass o. ring

»Sprinchorn, Handbok i sv. vitterhet . . I
»Ljungstedt, Valda sanger ur den po

etiska eddan................................ 1
* Lundeli och Noreen, Svensk vitterhet 6,1, 6:2, 7

Latin.
Tessing, Skolgrammatik.......................... 1
Tornebladh och Llndroth, Grammatik . . 6:2, 7
Liljeblad, Låsebok.................................... I
Cæsar, De bello gallico, ed. Boéthius, 

1 :sta o. 3:dje bock....................... 6:2
Livius, 21:sta bok, ed. Frigell........... 6:2, 7:1

„ 23:dje, 25:te och 26:te bock., ed.
Bagge...................................... 7

Virgiliits, Aeneis, ed. Tornebladh........ 6:2, 7
Cicero, Orationes in Catih, ed. Kling- 

berg............................................... 7
Cicero, Somnium Scipionis, ed. Cavallin 7:2

Horatius, ed. Osterberg.............................. 7:2
Lindroth, Romerska antikviteter................. 7
Bergstedt, Mytologi...................................... 7
»Schlyter, Monumenta antiquitatis............... 7
»Lundgren, Uppgifter till ofversåttn. från

latin till svenska.................................... 7
*Sjdstrand, D:o d:o .................................... 7
Cavallin, Latinskt lexikon.

» Latinskt skollexikon.
„ Svensk-latinsk ordbok.

Salenius, Latinsk-svensk ordbok.

Grekiska.
Lofstedt, Grammatik................................ 6:2, 7
Xenofon, Anabasis, ed. Dalsjo............... 6:2, 7
Homeros, Odysseia, ed. Knos................. 6:2, 7

„ Ilias, ed. Dalsjo ..................... 7:2
Platon, Apologia et Crito, ed. Christ . . 7:1

Platon, Euthyphron, ed. Christ ............... 7:1
»Schneider, Schtiler-Kommentar zu Platons 

Apologia ........................................... 7:1
»Schneider, Schtiler-Kommentar zu Platons 

Euthyphron...................................... 7:2

Tyska.
Calwagen, Elementar- och låsebok........... 1,2
Hjorth och Lindhagen, Den imitativa me

toden ............................................... 3
Hjorth, Grammatik................................ 1 — 6, I
Lofgren, Grammatik................................ 6:2, 7
Rpdhe och Kroger, Låsebok..................... 4
Voss-Svedelius, Deutsches Lesebuch 5, 6, I, 6:2
Kodhe, Tyska talovningar ........................ 5-7

Auerbach, Låsebok i tysk handstil 6, I, 6:2, 7 
Hoff man, Das Antikenkabinett, ed. Cal

wagen och Melin.............................. 7:1
Calwagen, Tysk låsebok for skolans mel- 

lersta och hogre klasser............. 7:2
Schough, Tyska ord och samtal . . 6:2 A, 7: A 
Hoppe, Svensk-tysk ordbok, skoluppl.

» Tysk-svensk d:o d:o

Engelska.
Mathesius, Elementarbok ............. 5, L. 7:1A

„ Skolgrammatik............... 4, 5, 6, I,
L. 6:2 B, L. 7:B, L. 7:1A, R. 7:2

Afzelius, Elementarbok................... 4, L. 7:2A
„ Kortfattad eng. gramm. ... L. 7:2A 
, Grammatik ............... R. 6:2, R. 7:1

Calwagen, Oversåttningsovningar .... 5, 6, 1,

Rodhe, Talovningar ............... 5, 6, I, R. 6:2,
R. 7:1, L. 6:2B, L. 7: B

Stead, Aesops Fables.
„ Favourite Stories.
„ Storiesfrom "Sandford and Merton"

6, I

„ Story of Aladdin............................ R. I
Morén, Låsebok for yngre begynnare. ... 5

R. 6:2, R. 7, L. 6:2B, L. 7:B
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Klass o. ring
Massey, In the Struggle of Life] 5, 6, I, 
Falk, Ordlista till Massey........ 1 R. 6:2, 
Chas. Baker, The ACB Guide tof L. 6:2B,

London...................................J L. 7: B,L.7:1 A
Sturzen-Becker, Låsebok II..................... R. 7
Conan Doyle, Memoirs af Sherlock Hol

mes ................................ R. 6:2, L. 7: B

Klass o. ring
Beasly, Writing for Reading................. 6, 7:2
Lindgren, Engelsk-svensk ordbok, skoluppl.
Bjbrkman, Svensk-engelsk ordbok.
Wenstrbm-Harlock, Svensk-engelsk ordbok, skol

uppl.

Franska.
Ploetz, Elementarbok, oversåttn. och

bearb. av Pettersson o. Schulthess 5, 6, 6:2 
Widholm, Språklåra i sammandrag . 6: 2, 7
Philp, Inledande skrivovningar till

franska språket............................ 6:2, 7:2
Gullberg-Edstrbm, Overs.-ovningar . 6:2, 7
Erckmann-Chatrian, L'ami Fritz, ed.

Gullberg...................................... 6:2, 7:1

Gullberg, Ordlista till l’Ami Fritz ... 6:2, 7:1
Wijkander, Recueil de Poésies Fran- 

caises ......................................... 7
Augé-Petit, Histoire de France........... 7
Feuillet, Le roman d'un jeune homme 

pauvre, ed. Edstrom............... R. 7:2
Schulthess, Fransk-svensk ordbok.

» Svensk-fransk ordbok, skoluppl.

Historia.
Gritnberg, Sveriges, Norges och Danmarks 

historia for realskolan, I, II ....... 1, 2
Odhner, Fåderneslandets historia, den min

dre ................................................... 3, 4
Odhner-Westman, Fåderlandets historia for 

realskolan......................................... 5
Odhner, Fåderneslandets historia, den storre 6:2, 1
Hajer, Oversikt av Sveriges nyaste historia 6
Pallin-Boethius, Allmån historia for real

skolan ............................................. 3-5
Pallin-Boethius, Nyare tidens hist..........6:2, 7

Montelius och Hildebrand, Kulturhistorisk 
oversikt av forntidens och medeltidens 
svenska historia.............................. I

Boethius, Kulturhistorisk oversikt av forn
tidens och medeltidens allmånna hist. I

Hildebrand, Svensk statskunskap............. 7:2
Rydfors, Historisk låsebok....................... 1, 2
Estlander, Allm. hist, i beråttelser . . . . 3 - 5
*Ekmark, Låsebok till svenska historien . 3 — 5
*Ekmark, Låsebok till allm. hist............ 6:2, 7

Geografi.
Carlson, Skolgeografi, forrå kursen .... 1—7
Carlson och Fagerlund, Skolgeografi, an- 

dra kursen .................................... 6, I

Ekedahl, Lårobok i allmån geografi, I . . . .
*Fehr, Geografisk låsebok............................

6
4

Filosofisk propedevtik.
Sjbberg och Klingberg, Logik....................... 7 j Carlson och Steffen, Psykologi ..................... 7

Matematik.
Moller, Larsson och Lundahl, Lårobok i

råkning for realskolan........................ 1-6
Moller, Algebra.................................... I, 6:2, 7
Asperén, Geometri................... 4-6, I, 6:2, 7
Hagstrbm, Proportionslårans tillåmpning 

på plangeometrien................... 6:2, 7:1
Solander, Irrat. kvants råknelagar m. m. 7:2

Eurenius, Trigonometri............... R. 7, L. 7:2
Josephson, Rymdgeometri....................... R. 7
Falk, Analytisk geometri.......................... R. 7
Logaritmtabeller av Lindman och Mebius 6:2, 7
*Hellgren, Metoder for losning av geom.

probl..................................................... 7:1
*Problemsamlingar.
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N aturvetenskap.
Klass o. ring

Boas-Haij, Lårobok i djurrikets natural- 
historia.................................... 1, 6:2, 7

Klass o. ring

Lyttkens, Låran om dj uren ................... 2 — 5
Lindman, Botanikens forstå grunder... 2
Areschough, Låran om våxterna........... 3 — 5
Wijkander och Holmsttom, Låran om 

naturfbreteelserna och vårldskropparna 5, 6
Fischer, Månniskokroppen och dess vård 6

Jåderin och Charlier, Astronomi........... 6, I
Forssell-Skårman, Botanik................. I, 6:2, 7
Moll, Lårobok i fysik. ... R. 6:2, R. 7:1, 7:2

„ Lårobok i fysik, forkort, uppl. I, L. 6:2, L. 7:1
Sundberg, Mekanik ................................ R. 7:2
Kjempe, Kemi....................... R. 1, R. 6:2, R. 7
Tornebohm, Geologi............................ R. 7:2
*Problemsamlingar i fysik.

4 b. Larokurser.

Forstå klassen.

Kristendom, 3 t. Biblisk historia: gamla testamentet. Katekes: forstå trosartikeln och tio Guds 
bud. Bibellåsning i anslutning till bibliska historien och katekesen. En oversikt av kyr- 
koåret samt en kort framstållning av den svenska kyrkans gudstjånstordning. Valda psal- 
mer. — Wetterlundh.

Modersmålet, 5 t. Låsning och forklaring av stycken ur den antagna låseboken. Reproduktions- 
ovningar i regeln muntliga och någon gång skriftliga. Ovningar att urskilja den enkla 
satsens huvuddelar, beståmning och huvudord, de viktigaste ordklasserna. Råttstavnings- 
ovningar. — Persson.

Tyska, 6 t. Forstå avdelningen i elementarboken. Substantivens och adjektivens bojning, person
liga, forenade possessiva, interrogativa och de vanligaste demonstrativa pronomen, indikativ 
av de temporala hjålpverben samt av de svaga verken i aktivum. Ovningar i sårskiljande 
av satsdelar och ordklasser under jåmfbrelse med modersmålet. Talovningar och andra 
tillåmpningsovningar. - Persson.

Historia, 2 t. Beråttelser ur Nordens guda- och hjåltesaga samt åldre historia med stod av den 
antagna låseboken. Fåderneslandets historia under forntiden och medeltiden intill år 1319. 
— Persson.

Geografi, 2 t. Vårldsdelar och våridshav efter globen jåmte upplysningar om jordens form och 
rorelse. Ovningar att forstå och anvånda kartan. Sveriges geografi utforligt, Norges geo
grafi och oversikt av Skandinaviska halvons. Osteuropas geografi påborjad. — Persson.

Matematik, 4 t. De fyra råknesåtten med hela ta); råkneovningar med decimalbråk; tillåmpnings- 
uppgifter; huvudråkning. — Hallbåck.

Naturlåra, 2 t. Det allmånnaste av låran om månniskokroppen. Undersokning av några våxter. 
Exkursioner. - Persson.

Andra klassen.

Kristendom, 3 t. Biblisk historia (1 t): nya testamentet. Katekes (1 t): forstå huvudstycket till 
lagens slutord; tredje huvudstycket; det mindre våsentliga har uteslutits. Bibellåsning (1 t.) 
i anslutning till bibliska historien och katekesen och dessutom Marci evangelium. En over
sikt av kyrkoåret samt en kort framstållning av svenska kyrkans gudstjånstordning. Valda 
psalmer. — Wetterlundh.
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Modersmålet, 5 t. Låsning och forklaring av låseboken; muntliga och skriftliga reproduktionso V- 
ningar; framsågning av inlåtda stycken i bunden form samt ovning i att beråtta sagor; 
behandling av ordklasser, satsdelar och satser. Råttstavnings- och interpunktionsovningar. 
—• Fjellander.

Tyska, 6 t Andra avdelningen i elementar- och låseboken. Repetition av substantivens och ad- 
jektivens bbjning, pronomen, de svaga verbens och delvis åven starka verbs bbjning. De 
vanligaste prepositioner och konjunktioner. Muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar 
jåmte ovning i sårskiljande av ordklasser och satsdelar. Talovningar. - Ewerth.

Historia, 3 t. Fåderneslandets historia 1319-1611 jåmte huvuddragen av Norges och Danmarks 
historia under samma tid. Beråttelser ur Qreklands och Roms saga och historia. - Fjel
lander.

Geografi, 2 t. Ost- och mellaneuropa samt låsning av reseskildringar. Qeografiska utflykter. - 
Fjellander.

Matematik, 5 t. Låran om decimalbråk avslutad och repeterad; de fyra råknesåtten i allmånna brak 
med tillåmpningsuppgifter; huvudråkning. - Fjellander.

Naturlåra, 2 t. Zoologi: dåggdjuren med sårskilt avseende fåst vid djurens yttre byggnad och lev- 
nadssått. Botanik: blomvåxternas yttre organ. Exkursioner. — Fjellander.

Tredje klassen.

Kristendom, 3 t. Biblisk historia (1 t.): repetition av gamla och nya testamentet. Katekes (1 t.): 
lagens slutord och trons artiklar. Bibellåsning (1 t): forstå och andra Moseboken jåmte 
kap. 1—7 av Mathei evangelium. 1 sammanhang med bibliska historien och bibellåsnin
gen en kort framstållning av Palestinas geografi och det israelitiska folkets seder och bruk. 
En oversikt av kyrkoåret samt en kort framstållning av svenska kyrkans gudstjånstordning. 
Valda psalmer. - Wetterlundh.

Modersmålet, 6 t. Låsning av Hedda Anderssons Från bokhyllan, femte delen, jåmte bvningar att 
återgiva innehållet; Fånrik Ståls sågner; framsågning av inlårda stycken i bunden form samt 
ovning i att beråtta sagor. Formlåran genomgången med stod av Beckmans språklåra; 
sats- och interpunktionslåra i forening med satsanalys. Råttstavnings- och interpunk
tionsovningar jåmte smårre uppsatser på lårorummet. — Jonsson.

Tyska, 6 t. I Hjorth och Lindhagens lårobok styckena 43 — 60, 63, 65. Formlåran genomgången; 
av syntaxen artikelns bruk, det viktigaste av kasus- och infinitivlåran. Muntliga och skrift
liga tillåmpningsovningar, talovningar. - Jonsson.

Historia, 3 t. Fåderneslandets historia 1611-1718 jåmte huvuddragen av Danmarks och Norges 
historia under samma tid efter Odhners mindre lårobok samt Ekmarks låsebok. Allmånna 
historien: forntiden efter Pallin-Boéthius’ lårobok for realskolan samt Estlanders låsebok. - 
Jonsson.

Geografi, 2 t. Sydeuropas samt Brittiska barnas fysiska och politiska geografi samt oversikt av 
Europa efter Carlsons skolgeografi. — Jonsson.

Matematik, 5 t. Aritmetik: låran om bråk avslutad och repeterad samt tillåmpningsuppgifter; regu
ladetri och låttare uppgifter tillhbrande procent- och rånteberåkning; huvudråkning. Prak
tiska fbrberedande måtnings- och konstruktionsbvningar. - Fjellander.

Naturlåra, 2 t. Zoologi: fåglar och kallblodiga ryggradsdjur. Botanik: de hbgre våxternas yttre 
organ, våxtundersbkning, exkursioner, våxtinsamling. - h. t. Hagelin, v. t. Sjogren.
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Fjårde klassen.

Kristendom, 2 t. Israels historia, meddelad i sammanhang med en oversikt av gamla testamentets 
skrifter och under låsning av valda delar av desamma, foretrådesvis Samuels- och Konun- 
gabdckerna. Oversiktlig framstållning av den kristna tros- och sedelårans grundtankar i 
anslutning till forstå huvudstycket samt forstå och andra trosartikeln i Luthers lilla katekes 
och den antagna katekesutvecklingen. Valda psalmer. En kort framstållning av svenska 
kyrkans gudstjånstordning samt en oversikt av kyrkoåret. Korta underråttelser ur den all- 
månna religionshistorien, foretrådesvis angående egyptiernas och de semitiska folkens reli
gioner. - Haller.

Modersmålet, 4 t. Låsning av Cederschiolds låsebok for klass 4; vållåsningens viktigaste grunder 
sammanfattade och inskårpta. Ovningar i muntligt återgivande av det låsta. Framsågning 
av inlårda fosterlåndska stycken. Ovningar till befåstande och fullståndigande av det i form- 
och satslåran genomgångna. Råttstavnings- och interpunktionsovningar. Var tredje vecka 
efter lårarens anvisning med avseende på behandlingen, en låttare uppsats, oftast utford på 
lårorummet. — Hallback.

Åmnen for uppsatserna:
1. Hasten och åsnan (efter låns berj.— 2. Peter Gassendi (efter d:o).—3. Ett ovanligt råd (efter 
d:o). — 4. Kott och ben (efter d:o). — 5. Korven (efter d:o).—6. Den ende lycldige (efter- d:o). 
— 7. Hålsa år båttre ån rikedom (efter d:o). — 8. Brev (efter lar:s anvisning). — 9. — 10. — 11.

Tyska, 4 t. Styckena 1—40 i låseboken. Formlåran avslutad och repeterad; syntax och satsanalys 
såsom i foregående klass. Muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar. Talovningar. Var 
tredje vecka en skriftlig reproduktionscivning eller en oversåttning till tyska, under hostter
minen utford huvtidsakligen på åmnets lårotimmar och under lårarens ledning, under vår
terminen ån i hem'met, ån på lårorummet. — Wetterlundh.

Engelska, 5 t. Afzelii elementarbok, 4:de uppl., dels sid. 5-17 och 18-34 såsom material for 
uttals-, lås- och talovningar, dels sid. 127 - 137 for muntliga och delvis skriftliga tillåmpnings- 
ovningar, Grammatik: Mathesius, 9:de uppl., det huvudsakligaste av formlåran. Provskriv- 
ningar utan hjålpredor. — Persson.

Historia, 3 t. Fåderneslandets historia 1718 - 1809 jåmte huvuddragen av de skandinaviska grann- 
låndernas historia under samma tid efter Odhners mindre lårobok och Ekmarks låsebok. 
Allmånna historien: medeltiden och tiden 1500—1648 efter Pallin-Boethius’ lårobok for 
realskolan samt Estlanders låsebok. - Hallbåck.

Geografi, 2 t. Asiens och Afrikas fysiska och politiska geografi efter Carlsons skolgeografi och 
Fehr’s låsebok. Kartritning. — Hallbåck.

Matematik, 5 t. Aritmetik och algebra: enkla sifferekvationer av forstå graden med en obekant; 
uppgifter ur regula de tri, losta dels med, dels utan algebra; forklaring av de algebraiska 
reduktionerna vid ekvationernas losning. Geometri: konstruktioner och teorem rorande 
råta linjer, vinklar, trianglar och parallellogrammer. — h. t. Stalin, v. t. Hansson, Setterberg.

Naturlåra. Biologi, 1 t. Zoologi: ryggradsidsa djur. Botanik: våxtundersdkning och våxtbeståm- 
ning, exkursioner, våxtinsamling. — h. t. Hagelin, v. t. Sjogren.
Fysik, 2 t. De viktigaste fysiska egenskaperna hos kroppar i olika aggregationsformer, 
enkla maskiner for mekanisk kraftoverforing; det allmånnaste om varmet. - Fjellander.
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Femte klassen.

Kristendom, 2 t Bibellåsning: Apostlagårningarna. Kort oversikt av bibelns bbcker. Kort sam- 
manfattning av den kristna tros- och sedelåran på grundvalen av Luthers lilla katekes och 
bibelord ur den antagna utvecklingen. Oversikt av kyrkoåret samt en kort framstållning 
av den svenska kyrkans gudstjånstordning. En framstållning av Palestinas geografi och 
det israelitiska folkets seder och bruk. Valda psalmer. - Wetterlundh.

Modersmålet, 3 t. Låsning av moderna svenska forfattare, utgivna av Ruben Berg, IV, Gustaf 
Froding; Cederschiblds låsebok for kl. 5. Muntliga referat åvensom framsågning av styc- 
ken i bunden form. Sammanfattande oversikt av form- och satslåran. 6 råttstavnings- och 
interpunktionsprov. Var tredje vecka en uppsats, dårav alla utorn 3 utfbrda på lårorum- 
met. — Wetterlundh.

Åmnen for uppsatserna:
1. Nilen. — 2. a) En utfard under sømmaren, b) En stad, som forfattaren besokt. c) Okto
ber. d) Hunden. — 3. Fåglarne under sommaren (i hemmet). — 4. a) Ett fickur berattar sina 
oden, b) Orsakerna till Polens delning. c) Vanern. d) Hasten. — 5. Oversåttning från engel
skan (i hemmet). — 6. a) Vårt skridskolof. b) Karl XIV Johan, c) Våstergotland, d) Skogen 
om vintern. — 7. a) Det grekiska frihetskriget. b) Biet, c) En månskensnatt. d) En hagel
skur. — 8. a) Vanersborgs kyrka. b) Svartråttorna och grårottorna på Glimmingehus enligt 
“Nils Holgersson11 av Selma Lagerlof. — 9. — 10. — 11.

Tyska, 4 t. Låsning av styckena 1-39 i låseboken. Formlåran repeterad samt det viktigaste av 
syntaxen genomgånget. Rodhes talovningar 1 -5. Var tredje vecka en skriftlig reproduk
tion eller en oversåttning till tyska, utfbrd ån i hemmet, ån på lårorummet. — Ewerth.

Engelska, 5 t. Mathesii elementarbok slutlåst från st. 31 jåmte motsvarande grammatik. Muntlig 
och skriftlig oversåttning av hithorande svenska stycken. Låsning av Rodhe st. 10—20; 
Moréns låsebok for yngre begynnare st. 1-29; Massey sid. 1-10. Mathesii grammatik: 
formlåran avslutad och repeterad samt behovliga delar av syntaxen, sårskilt indefinita pro
nomen. Calwagens bversåttningsbvningar sid. 1-13. Uttalet repeterat enligt Mathesii 
grammatik. 4 provskrivningar titan hjålpredor, vardera 1 timme. — Wetterlundh.

Franska (frivillig), 2 t. Ploetz’ elementarbok: lekt. 1—40 och 60- 73, huvudsakligen de franska 
styckena. Talovningar. — Å. Blomgren.

Historia, 3 t. Fåderneslandets historia från och med år 1809 till nårvarande tid jåmte huvuddra. 
gen av de skandinaviska grannlåndernas historia under samma tid; repetition av svenska 
forntidens och medeltidens historia. Allmånna historien från år 1648 till nårvarande tid 
efter Pallin-Boéthius’ lårobok for realskolan samt Estlanders låsebok. — Hallbåck.

Geografi, 2 t. Afrikas, Australiens och Amerikas fysiska och politiska geografi; årskursen repete
rad; låsning av reseberåttelser och kulturskildringar. - Fjellander.

Matematik, 4 t. Aritmetik och algebra: ekvationer av forstå graden med en obekant jåmte pro
blem; algebraiska reduktioner: multiplikation, upplosning i faktorer av enkla polynom samt 
enkel bråkråkning. Geometri: låran om cirkeln, trianglars och parallellogranimers ytor, cir
kelns omkrets och y+a, av månghorningar fyrhorningens och sexhorningens grupper. L.åtta 
ovningssatser. Planimetriska beråkningar. Uppritning av enkla diagram. - Tornquist.

Naturlåra. Biologi, 2 t. Zoologi: repetition av djurriket. Botanik: några viktigare fanerogama 
våxtfamiljer, kulturvåxter, kryptogamernas huvudgrupper, exkursioner, våxtinsamling. - h. 
t. Hagelin, v. t. Sjogren.
Fysik, 1 t. De enklaste magnetiska och elektriska fenomenen. - h. t. Stalin, v. t. Hans
son, Setterberg.
Kemi, 2 t. De viktigaste foreteelserna tillhorande den oorganiska kemien; det allmånnaste 
av geologien. — h. t. Hagelin, v. t. Sjogren.
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Sjatte klassen.

Kristendom, 2 t. Bibellåsning: Johannes' evangelium, kap. 1-12. Kyrkohistoria: de viktigaste 
delarne av låroboken genomgångna med huvudvikten lagd på den åldsta kyrkans historia 
och reformationstiden. Valda psalmer. Allmån religionshistoria: några av de viktigare re
ligioner, med vilka kristendomen tratt i berbring, fbretrådesvis islam och buddismen. — Haller.

Modersmålet, 3 t. Låsning av svenska litteraturprov, huvudsakligen från senaste århundredet, ur 
"Svensk vitterhet" av Lundeli och Noreen. Referat, deklamation och dispositionsbvningar. 
Uppsåttande av skrivelser av praktisk art i anslutning till "Praktiska ovningar" av J. N. 
Bergstrbm. 9 uppsatser, dårav 5 på låroverket. — Tornquist.

Åmnen for uppsatserna-
1. Sveriges viktigaste naringai’. — 2. a) Ebb och flod, b) Innehållet i Snoilskys dikt “På Vår- 
namo marknad11. c) På faltmarsch — 3 Ogat. — 4. a) Termometern b) Vanersborgs kom
munikationer. e) En fbrelasningsafton på arbetareinstitutet. — 5. Den duktiga gumman (bver- 
såttn. fr. tyskan). — 6. a) Grunddragen av Sveriges statsskick enligt regeringsformen år 1772 
b) Gbta ålv. c) Vinterns nbjen. — 7. Vastergbtlands samfårdsniedel. — 8. a) Baptister och 
metodister, b) Redogbrelse for innehållet av “The good-natured little boy“. c) En biograffore
visning — 9.

Tyska, 3 t. Låsning, mest ex tempore, av styckena 40-67 i låseboken. Grammatik: det vikti
gaste av syntaxen repeterat. Var tredje vecka en skriftlig oversåttning till tyska, utford an 
i hemmet, ån på låroverket. Skriftliga reproduktionsovningar på lårorummet. Talov
ningar med ledning av texten samt av Rodhes talovningar. Dechiffrering och oversåttning 
av Auerbach. — Ewerth.

Engelska, 4 t. Massey, de 29 forstå sidorna; kursivt valda stycken i Stead: Aesop's Fables, Favo- 
rite Stories och Stories from "Sandford and Merton". Talovningar i anslutning till de 
låsta texterna. Ovning i låsning av engelska handstilar i Beasley, Writing for reading. 
Rodhes talovningar, st. 22—30. Mathesii syntax i sin helhet (prepositionslåran starkt fbr- 
kortad). Tillåmpningsovningar till grammatiken efter Calwagens oversåttningsovningar. 10 
skriftliga bversåttningar till engelska, varav 4 på lårorummet, samt 3 reproduktionsovningar, 
alla på lårorummet. - Å. Blomgren.

Franska (frivillig), 2 t. Ploetz' elementarbok, lekt. 41—59 och 74 — 90, huvudsakligen de franska 
styckena. Dessutom låsning av stycken i "Låseboken" i Ploetz s. 83 ff. Talovningar: 
st. 7, 9 och 11 i Ploetz’ "Låsebok". - Å. Blomgren.

Historia, 4 t. Huvuddragen av Sveriges nuvarande statsfbrfattning samt dess centrala och kom
munala forvaltning. Fåderneslandets historia: repetition av nyare tiden med sårskild vild 
lagd på tiden efter år 1809. Allmånna historien: repetition av nyare tiden med sårskild 
vikt lagd på tiden efter 1815. — L. Blomgren.

Geografi, 2 t. Sammanfattande oversikt av den allmånna geografien; i anslutning dårtill de vikti
gare kulturlåndernas, fbretrådesvis Sveriges, geografi bversiktligt behandlad med sårskilt 
framhållande av befolknings- och samhållsfbrhållanden, nåringsliv, samfårdsel och koloni- 
alvåsen. — L. Blomgren.

Matematik, 5 t. Aritmetik och algebra: aritmetiska uppgifter av praktisk betydelse; våxlar, obliga
tioner, rånta på rånta; ekvationer av forstå graden med en eller flera obekanta jåmte pro
blem. Begreppen irrationellt tal och kvadratrot. Kurs uti dubbelt bokhålleri samt i an
slutning hårtill oversikt av enkel bokfbring. Geometri: repetition av den foregående kur
sen; om likformig avbildning enligt låroboken. Geometriska bvningssatser samt planime- 
triska och stereometriska beråkningar. Uppritning av enkla diagram. - Tdrnquist.
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Naturlåra. Biologi, 2 t. Månniskokroppen med hålsolåra; våxternas levnadsforhållanden, livsfore
teelser och inre byggnad. - h. t. Hagelin, v. t. Sjogren.
Fysik, 2 t. Det allmånnaste av mekaniken och vårmelåran; tillåmpning på meteorologien; 
de enklaste Ijus- och Ijud-fenomenen; det allmånnaste om solsystemet och himlakropparna 
i ovrigt. — h. t. Stalin, v. t. Hansson, Setterberg.
Kemi, 1 t Organiska foreningar; torrdestillation och forbrånning; tillåmpad kemi. — h. t. 
Hagelin, v. t Sjogren.

Forstå ringen.
Realgymnasiet (R I).

Kristendom, 2 t. Bibellåsning: Pauli brev till filipperna, Johannes' 1 brev. Kyrkohistoria: gamla 
tiden och medeltiden. Allmån religionshistoria: grekernas och romarnes religion, germa
nernas samt islam. — Haller.

Modersmålet, 3 t. Litteraturlåsning: Selma Lagerlof, En herrgårdssågen, Jerusalem I; Snoilsky, 
Svenska bilder. Islåndska sagor och eddasånger i oversåttning efter Sprinchorn och Ljung- 
stedt samt valda stycken av medeltidens svenska litteratur efter Hildebrand i anslutning 
till litteraturhistorien. Huvuddragen av poetiken samt någon kånnedom om troper och fi
gurer. Deklamation, referat och dispositionsbvningar. Var tredje vecka efter lårarens an
visning med avseende på behandlingen en uppsats (eller oversåttning) utford ån i hemmet 
ån på låroverket. — Hallback.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Min sommar. b) Afrikas fysiska geografi. — 2 Redogbrelse for innehål- 
let av “Balders bål“. — 3. a) Beskrivning av en lantgård. b) En høstdag i Våstergotland. c) 
Min gode van N. N.— 4 (på låroverket). a) Jamffirelse mellan samliallsskioket i Sparta och Aten 
b) Klostervåsendet, dess uppkomst och betydelse. c) Grustaf Adolfsfesten den 6 november 1906. 
— 5. a) Guds fjårde bud. b) Ett besok i gymnastiksalen. — 6 (på låroverket). a) Redogorelse 

for innehållet i herr Jans lihfard. b) Våxtlivet i det tropiska båltet. c) En dag under jullovet 
(brevform). — 7. Vad gagn har manniskan av djuren? — 8 (på låroverket). a) Muhammed b) 
De korgblomstriga våxterna. c) En hund beråttar sin historia — 9. Oversåttning från tyskan. 
— 10. - 11.

Tyska, 2 t. Låsning, mest ex tempore, av styckena 40-60 i låseboken. Grammatik: §§ 56- 
68, 77, 87-94. Talovningar med ledning av texten samt av Rodhes talovningar. De- 
chiffrering och oversåttning av Auerbach. Var tredje vecka en skriftlig oversåttning till 
tyska, utford ån i hemmet, ån på låroverket. Skriftliga reproduktionsovningar på lårorum
met. - Ewerth. .

Engelska, 2 t. tillsammans med L. I. Massey, de 22 forstå sidorna. Talovningar: Rodhe, st. 22 
— 30. Mathesii grammatik: verbets syntax med tillåmpningsovningar i Calwagen. - Dess- 
utom 1 t. sårskilt: Stead's Story of Aladdin (delvis); tillåmpningsovningar i Calwagen; 
9 oversåttningar till engelska, varav 3 på låroverket, samt 2 reproduktionsovningar på lå
roverket. — Å. Blomgren.

Historia, 3 t. Kulturhistorisk oversikt av forntidens och medeltidens allmånna och svenska hi
storia. — Tessing.

Geografi, 2 t. Kortfattad repetition av de fråmmande våridsdelarnas fysiska geografi. Samman- 
fattande oversikt av den allmånna geografien. Rysslands, Tyska rikets, Osterrike - Ungerns, 
Frankrikes och Italiens geografi med sårskilt framhållande av befolknings- och samhållsfor- 
hållanden, nåringsliv, samfårdsmedel och kolonialvåsen efter Carlson-Fagerlunds skolgeo
grafi, andra kursen. — Halldåck.
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Matematik, 7 t. Algebra: repetition av hela tal och bråk samt grundligare genomgång av råkne- 
lagarna; begreppet irrationellt tal; utdragning av kvadratrbtter ur algebraiska och aritmeti- 
ska uttryck; ekvationer av forstå graden med en och flera obekanta jåmte problem; 
ekvationer av andra graden med en obekant jåmte tillåmpningar sårskilt på planimetrien. 
Geometri: repetition av foregående kurs, ungefår niotsvarande Euklides’ fyra forstå bocker; 
teorem och konstruktioner rorande trianglars likformighet och transversaler. 11 skriftliga 
uppsatser, dårav 5 på låroverket. — h. t. Stalin, v. t. Hansso n, Setterberg.

Biologi, 1 t. Några viktigare familjer bland fanerogamerna. — h. t. Hagelin, v. t. Sjogren.
Fysik, 2 t. tillsammans med L. I. Det viktigaste av hydro-, aéro- och geostatiken; några satser 

ur dynamiken; allmån oversikt av astronomien. — Dessutom 1 t. sårskilt: problemråkning 
på årets kurs i mekanik. — h. t. Stalin, v. t. Hansson, Setterberg.

Kemi, 2 t. Inledande kurs; av metalloiderna t. o. m. kvåve. - h. t. Hagelin, v. t. Sjogren.

Latingymnasiet (L. I).
Kristendom, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Haller.
Modersmålet, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. - Hallback.
Latin, 6 t. Låsning: Liljeblads låsebok, st. 1 —35, 37, 42- 50, 52 — 54, 56. Grammatik: form

låran samt §§ 40 - 87 av syntaxen; det behovliga av den ovriga syntaxen muntligt med- 
delat. — Tessing.

Tyska, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. - Ewerth.
Engelska, 2 t Lika och gemensamt med realgymnasiet utom den sårskilda timmen dår. - .Å. 

Blomgren.
Historia, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. - Tessing.
Geografi, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Hallback.
Matematik, 5 t. Algebra (3 t.): utforlig kurs i hela tal, uppdelning i faktorer samt bråk; utdrag

ning av kvadratrotter; råkning med kvadratrotter; ekvationer av forstå graden med en och 
och flera obekanta jåmte problem. Geometri (2 t.): repetition av den foregående kursen; 
om transversaler och trianglars likformighet enligt låroboken, geometriska ovningssatser. 11 
skriftliga uppsatser, varav 9 på låroverket. — Tomqiiist.

Biologi, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Hagelin, v. t. Sjogren.
Fysik, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet utom den sårskilda timmen dår. - h. t, 

Stalin, v. t. Hansson, Setterberg.

Sjatte klassens ovre avdelning.

Reallinjen (R. 6:2).
Kristendom, 2 t. Bibellåsning: valda delar av gamla testamentets profetiska bocker, fbretrådesvis 

Esaias. Kyrkohistoria: medeltiden avslutad och nya tiden till § 78. Religionslåra: kap. 1 
— 6. — Haller.

Modersmålet, 2 t. Oversikt av Sveriges litteraturhistoria från gamla tiden till gustavianska tiden 
jåmte låsning av dit hbrande forfattare i Hildebrands låsebok, del I och II. Valda stycken 
ur Laurins dansk och norsk låsning. Referat, deklamation, dispositions- och diskussionsov- 
ningar. 16 uppsatser, dårav 8 på låroverket. — Jonsson.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Redogorelse for innehållet av Snoilskys dikt Hemkomsten. b) Veloci
peden c) Mausergevaret. — 2. Skytterorelsen och. dess betydelse — 3 (på låroverket). a) Re- 
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dogorelse for gången av ett diskussionsmote. b) Julen, c) Vilka fordelar medfor kriget? — 4. 
Vilka julklappar onskar du dig helst? — 5 (på laroverket). a) Legenden' om den helige Kri
stofer. b) Valdenser och Albigenser c) Karl XI:s formyndarstyrelse. — 6, Oversåttning från 
tyskan. — 7. Vilka for industriens utveckling gynnsamma omstandigheter foreflnnas i Sverige? 

— 8 (på laroverket). a) Drottning Kristinas tronavsagelse och orsakerna dartill. b) Den poeti
ska litteraturen från vår medeltid. c) Isfesten å Dalbosjon den 20 dennes, d) Vår hogmåsso- 
gudstjanst —9. Mitt karaste minne från julferierna (i brevform). — 10 (på laroverket). a) Re
formationens inforande och befastande i Sverige, b) Italiens våxt- och djurvarld. c) Ett besbk 
vid Idrottsklubbens nyanlagda kalkbacke — 11. Vilka åro de fornamsta kållorna till engelska 
folkets rikedom och makt? — 12 (på laroverket). a) Jåmforelse mellan reformationen i Tysk
land och den schweiziska. b) Johan Messenius c) Ett besok på Éolkforbundets basar. — 13. 
Vattnets kretslopp’ i naturen. — 14. — 15. — 16.

Tyska, 1 t Låsning, mest ex tempore, av styckena 1 - 23 i låseboken. Talovningar med ledning 
av texten samt av Rodhes talovningar. Dechiffrering och oversåttning av Auerbach. - 
Ewerth.

Engelska, 3 t. Låsning av Massey, sid. 30 - 63, jåmte realia i Bihanget. Kursivt: valda stycken i 
Memoirs of Sherlock Holmes, vilka låxvis repeterats. Talovningar i anslutning till låsta 
texter samt Rodhe, st. 11-18. Afzelii grammatik: artikelns, substantivets, adjektivets, pro- 
nominas och råkneordets formlåra och syntax. Muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar 
i Calwagen. 8 skriftliga oversåttningar till engelska på laroverket. — Å. Blomgren.

Franska, 4 t. Låsning av de 27 forstå sidorna i L’Ami Fritz. Grammatik: av formlåran råttskriv- 
ningen, artikeln, substantivet, adjektivet, råkneordet, adverbet, konjunktioner, prepositioner 
och interjektioner; av formlåra och syntax pronomen samt av syntaxen indikativ, konditi
onalis, konjunktiv och imperativ. Hårtill muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar i 
Philp och Gullberg-Edstrom. Regelbundna och oregeibundna verb muntligt oeh skriftligt 
ovade. Talovningar: repetition av samtalen 7, 9 och 11 i "Låseboken" i Ploetz. Ovning 
i anvåndningen av Schulthess’ fr.-sv. och sv. - fr. ordbocker (skoluppl.), sårskilt de gram
matiska artiklarna i de senare. 7 skriftliga oversåttningar till franska på laroverket, dårav 
2 utan hjålpredor. — Palmgren.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: nya tidens andra tidevarv. Fåderneslandets: från Karl 
X Gustaf till Gustaf IV Adolf. Geografi: Europas geografi avslutad. — Hallbåck.

Matematik, 6 t. Algebra (4 t.): relationer mellan rotter och koefficienter till en ekvation av andra 
graden jåmte tillåmpningar; upplosning av ett andragradstrinom i faktorer; ekvationer av 
hogre grad; ekvationssystem av forstå och andra graden med flera obekanta jåmte problem; 
maxima och minima; rotter och potenser; logaritmer; serier. Geometri (2 t.): propor
tionslårans tillåmpning på geometrien jåmte ovningssatser; planimetri. 16 skriftliga uppsat- 
ser, dårav 9 på låroverket. — Tdmqnist.

Naturvetenskap. Biologi, 1 t. Zoologi: månniskokroppens byggnad och forråttningar, hålsolåra; 
ryggradsdjurens organsystem. Botanik: våxtfamiljer, organografi. - h. t. Hagelin, v. t. 
Sjogren.
Fysik, 2 t. Låran om vårme, magnetism och elektricitet till kap. 17; problem. — Lundal. 
Kemi, 2 t. Till magnesiumgruppen. — h. t. Hagelin, v. t. Sjogren.

Latinlinjen (L. 6:2).

Kristendom, 2 t. Lika med reallinjen. - Haller.
Modersmålet, 2 t. Oversikt av Sveriges litteraturhistoria från forntiden till gustavianska tiden jåmte 

låsning av dithorande forfattare. Låsning av dansk och norsk litteratur. Foredrag, dekla
mation och dispositionsovningar. 16 uppsatser, dårav 8 på låroverket. — L. Blomgren.
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Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) De geografiska upptackterna vid nya tidens borjan. b) Skildring av en 
seglats, jakt- eller fisketur under den gångna sommaren. c) Huru framstalles en kaka brod? —■ 
2. a) Huru tanker sig ynglingen ett manligt ideal? b) En torgdag i Vånersborg under septem
ber månad. — 3. Eloderna och deras betydelse. — 4 (på låroverket). a) Den nederlandska re- 
publikens forfattning. b) Skytterorelsen c) Om renlighet och dess betydelse. — 5 Nyttan och 
nojet av resor. — (i (på låroverket). a) Tiggarordnarne. b) Kardinal Richelieu. c) Nykterhets- 
rorelsen i vårt land — 7. Oversåttning från tyskan. — 8 (på låroverket). a) Kort oversikt av 
katolska reaktionens kamp med den reformerta protestantismen, b) Beskrivning av någon mål- 
ning, som slagit an på dig. c) Villkoren for kroppens hålsa. d) Angans betydelse for den mo- 
derna odlingen. — 9. Oversåttning från tyskan. — 10 (på låroverket). a) Skidlopningssporten. 
b) Erik XIV och hogadeln. c) Husdjuren och deras betydelse for månniskan. — 11. Sverige 
och Danmark under de tre forstå Vasakonungarne — 12 (på låroverket). a) Den svensk-polska 
unionen, b) Olof Rudbeck d. å c) Vilket iuflytande på vårt samhalle kommer regementets hit- 
forlåggande att utova? — 13. a) Sveriges nåringsliv b) Den forstå lårkan. — 14 — 15. — 16. 

Latin, 6 t. Låsning: Livius, 21:sta boken, kap. 1- 11,2; Cæsar, de bello gallico, 1 :sta boken, kap.
30 — 54; 3:dje boken, kap. 1 - 6; Virgilius, Aeneis, forstå boken samt andra boken, ver- 
serna 1 -505 (Risbergs urval). Formlåra och syntax i anslutning till texten. 16 skriftliga 
oversåttningar till latin på låroverket. - Tessing.

Grekiska (for lin. A), 6 t. Låsning: Xenofons Anabasis, kap. 2-10 av forstå boken. Homeri 
Odyssé omkring 200 vers av forstå sangen. Grammatik: formlåran avslutad och repeterad, 
av syntaxen fornåmligast kasuslåran. — Jonsson.

Tyska, 1 t. Lika med reallinjen. - Dårjåmte for lin. A, 1 t: grammatik; 16 skriftliga over
såttningar till tyska, dårav 7 på låroverket. — Ewerth.

Engelska (for lin. B), 3 t. Låsning av Massey, sid. 1-30. Mathesii grammatik: från borjan av 
syntaxen till verb samt rums- och tidsprepositioner. Muntliga och skriftliga tillåmpnings- 
ovningar i Calwagen sid, 11-33. Talovningar: Rodhe, st. 8—16 jåmte de 10 forstå frå- 
gorna och svaren till varje stycke. Provskrivningar utan hjålpredor. - Perssoti.

Franska, 4 t. Lika med reallinjen med undantag av de skriftliga oversåttningarna; i deras stalle 
4 provskrivningar utan hjålpredor, vardera 1 timme. - Palmgren.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: nya tidens forstå tidevarv. Svensk historia: från 
nyare tidens borjan till Karl X Gustaf. Geografi: repetition av Sverige, Ryssland och 
Tyskland. — L. Blomgren.

Matematik, 3 t. Algebra (2 t.): låran om kvadratrotter; elevationer av andra graden med en obe- 
kant jåmte problem; sambandet mellan ekvationers rotter och koefficienter. Geometri (1 t): 
proporlionslårans tillåmpning på geometrien till låran om likstållda figurer; ovningssatser. — 
Dårjåmte for linjen B, 1 t: låran om potenser och logaritmer med ovning i tabellers bruk; 
16 skriftliga uppsatser, dårav 8 på låroverket. - h. t. Stalin, v. t. Hansson, Setterberg.

Naturvetenskap. Biologi (for lin. B), 1 t. Lika med reallinjen. — h. t. Hagelin, v. t. Sjogren.
Fysik, 1 t. Geostatik och satser ur dynamiken; kroppars utvidgning genom vårme, termo- 
metri. — Lindskog.

Sjunde klassens nedre avdelning.

Reallinjen (R. 7: i).
Kristendom, 2 t. Bibellåsning: Pauli brev till kolosserna, viktigare delar av de båda breven till 

korintierna. Kyrkohistoria: nya tiden avslutad. Religionslåra: kap. 7 — 9. — Haller.
Modersmålet, 2 t. Litteraturhistoria: gustavianska tidevarvet jåmte låsning av motsvarande parti i 

Hildebrands låsebok. Låsning av stycken ur Laurins dansk-norska låsebok. Ovning i 
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muntlig framstållning: foredrag, diskussions- och deklamationsovningar. Dispositionsov- 
ningar. 9 uppsatser, dårav 5 på låroverket. — Thomson.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Larostrider inom lutherska kyrkan intill framlaggandet av konkordiefor- 
meln. b) Gustaf III:s fortjkoster om Sveriges vitterhet. c) Vilka voro orsakerna till den lyck- 
liga utgången av befrielsekriget under Gustaf Vasa? d) Varfor misslyckades Ludvig XIV i sitt 
anfall på Holland? e) Den franske bondens stallning vid den stora revolutionens utbrott. f) 
Sotets uppkomst och anvandning. g) I vad mån har manniskan visat sig kunnautova infly tande 
på klimatets beskaffenhet? — 2. Vai- barmhartig mot djuren! — 3 (på låroverket). a) Om nå- 
demedlen. b) Leopolds dikt “Eglé och Annett“. c) Varfor bildar 1680-taIet en vkndpunkt i 
Frankrikes historia? d) Napoleon och Spanien, e) Om vkxt- och djurvarldens beroende avvar- 
andra. f) Om arsenikprov. g) Om nyttan av tradplantering och tradgårdsskotsel. — 4 a) Vil- 
ken år mest vard vår beundran. Ludvig XIV eller Vilhelm IH? b) Om nyttan avfotvandringar. 
— 5 {på låroverket). a) Vari består skiljaktigheten mellan de kristna kyrkorna i laran om natt- 
varden? b) Thorilds strid med den akademiska skolan c) Teckning av hemsederna un
der grekernas hjålteålder med ledning av skildringarna hos Homerus. d) Huru hava Nord
amerikas Fbrenta stater uppstått? e) Februarirevolutionen, dess orsaker och foljder. f) Asiens 
floder, g) Med vad rått kalias vår tid en jårnålder? h Tankar vid ett årsskifte. — 6 (på låro
verket). a) Den engelska episkopalkyrkan. b) Den franska smakriktningen inom 1700-talets 
svenska vitterhet. c' “Yttersta domen11 af B. Lidner. d Orsakerna till Frankrikes overlagsen- 
het under revolutionskrigen, e) Det sista fransk-tyska krigets betydelse for Europa, f) Ner- 
verna. g) Kompassen. h) Om spektroskopet och dess anvandning. — 7. a Orsakerna till Na
poleon I:s fali. b) Varfor åro turkarne i så ringa grad mottagliga for våsterlåndsk kultur? — 
8. — 9.

Tyska, 1 t. Låsning, mest ex tempore, av Das Antikenkabinett von H. Hoffman. Talovningar. 
Dechiffrering och oversåttning av Auerbach. — Ewerth.

Engelska, 3 t. Låsning av fbljande stycken i Sturzen-Becker II: Antony’s Address to the Romans, 
Hamlet's Soliloquy on Death, The Country Clergyman, The History of England och The 
Spectre Bridegroom; dessutom ex tempore omkr. 10 valda sidor, vilka låxvis repeterats. 
Afzelii grammatik i forening med genomgåendet av de skriftliga arbetena, sårskilt adver- 
bet, prepositionerna, konjunktionerna, interjektionerna och ordfoljden. Hårtill muntliga och 
skriftliga tillåmpningsovningar dels ur Calwagen, dels 4 provskrivningar utan hjålpredor, 
vardera 1 timme. Ovning i anvåndandet av Bjorkmans och Wenstrbm-Harlocks sv.-eng. 
ordbocker, sårskilt de till grammatikkursen horande artiklarna. Repetition av forrå låsårets 
8 skriftliga oversåttningar. Talovningar med anslutning till Rodhe, st. 11, 15, 18, 21, 22, 
24, 25 och 26. 9 skriftliga oversåttningar till engelska, dårav 2 på låroverket. — Palm- 
gren.

Franska, 4 t. Låsning av LAmi Fritz, sid. 33 -- 59, samt av Wijkander, Recueil de Poésies fran- 
gaises, sid. 1—6, 10 — 22. Dessutom ex tempore: Augé et Petit, Histoire de France, valda 
stycken, vilka låxvis repeterats. Grammatik: av syntaxen ordfoljd, artikeln, substantivet, ad
jektivet, råkneordet, verbets numerus och regim, infinitiven, participet och verbets upprep- 
ning. Hårtill muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar ur Gullberg-Edstrom. Talbv- 
ningar med anslutning till låsta texter. 16 skriftliga oversåttningar till franska, varav 6 på 
låroverket. — Å Blomgren.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: nya tidens tredje tidevarv. Svensk historia: från Gu
staf IV Adolf till nårvarande tid. Geografi: de fråmmande vårldsdelarna. — L. Blomgren.

Filosofisk propedevtik, 1 t. Psykologi: låroboken genomgången. Logik: systemlåran. - Haller. 
Matematik, 7 t. Exponentialekvationer, låran om serier och sammansatt rånta. Plan trigonometri. 

Stereometri. Analytisk geometri: punkten och rata linjen. Losning av geometriska upp
gifter, behandlade efter olika syntetiska metoder samt med algebraisk behandling. 16 skrift
liga uppsatser, dårav 6 utarbetade på låroverket. — Lundal.
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Naturvetenskap. Biologi, 1 t. Zoologi: jåmforande framstållning av djurens organsystem; man- 
niskokroppens byggnad och forråttningar; hålsolåra. Botanik: kryptogamer. - Ih t. Ha* 
gelin, v. t Sjogren.
Fysik, 3 t. Dynamisk elektricitet, kap. 17-22; akustik och optik. 9 skriftliga uppsatser, 
dårav 4 utarbetade på låroverket. -- Landal.
Kemi, 2 t. De tunga metallerna.' - h. t. Hagelin, v. t. Sjogren.

Latinlinjen (L. 7: i).

Kristendom, 2 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - Haller.
Modersmålet, 2 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - Thomson.
Latin, 7 t. Låsning: Cicero, forstå talet mot Katilina; Virgilius, Aeneiden, andra boken vers 506 

— 804 samt forstå boken (Risbergs urval); Livius, 23:dje boken kap. 11—49 samt 21:sta bo
ken kap. 1-4, delvis ex tempore; dessutom repeterat kap. 1-10 i 23:dje boken. Anti
kviteter, mytologi och grammatik i samband med oversåttningen. 16 skriftliga oversått
ningar, dårav 6 på låroverket. — Tessing.

Grekiska (for lin. A), 6 t. Låsning: Xenofons Anabasis bockerna II - IV av Dalsjos urval; Platos 
Kriton; Homeri Odyssé andra och tredje sångerna. Formlåran repeterad; det viktigaste av 
syntaxen genomgånget i forening med skriftliga tillåmpningsovningar. — Thomson.

Tyska, 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. — Dårjåmte for lin. A (tillsamman med L. 7:2A) 
1 t: grammatik; tyska ord och samtal av Schough; 16 skriftliga oversåttningar till tyska, 
dårav 5 på låroverket. - Ewerth.

Engelska. Lin. B, 2 t. Låsning av Massey, sid. 45 - 69. Dessutom ex tempore i Memoirs of 
Sherlock Holmes: stycken hår och dår, vilka låxvis repeterats. Mathesii syntax från Verb 
på syntaxen till grammatikens slut. Hårtill muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar ur 
Calwagen. Talovningar i anslutning till låsta texter samt Rodhe, st. 12-16. - Å. Blomgren. 
Lin. A, 1 t. Mathesii elementarbok: de 29 forstå engelska styckena; Massey: de 15 forstå 
sidorna. Till båda behovlig grammatik enl. Mathesii grammatik. — Palmgren.

Franska. Lin. B, 4 t. Lika och gemensamt med reallinjen.
Lin. A, 3 t. Lika och gemensamt med R. 7:1 och L. 7:1 B med undantag av 1 t. i vec- 
kan, som anvånts till Wijkander, sid. 10-14, 19-22; storsta delen av kursen i Histoire 
de France; verbets regim i grammatiken. — A. Blomgren.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: från borjan av andra tidevarvet i nya tidens historia 
till år 1815. Svensk historia: från Karl X Gustaf till Karl XIV. - L. Blomgren.

Filosofisk propedevtik, 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - Haller.
Matematik, 3 t. Geometri: proportionslårans tillåmpning på plangeometrien. Algebra: samband 

mellan rotter och koefficienter i andradradsekvationen; elevationer av hogre gradtal, som 
kunna losas med tillhjålp av forstå och andra grads elevationer; ekvationssystem av forstå, 
andra och hogre gradtal med två eller flera obekanta. — B-linjen dessutom 2 t.: logarit
mer, exponentialekvationer, aritmetiska och geometriska serier. 16 skriftliga uppsatser, dår
av 6 på låroverket. — Lindskog.

Naturvetenskap. Biologi (for lin. B), 1 t. Lika och gemensamt med realiinjen. — h. t. Hagelin, 
v. t. Sjogren.
Fysik, 2 t. Låran om varme, magnetism och elektricitet. — Lindskog.

3
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Sjunde klassens ovre avdelnmg.

Reallinjen (R. 7:2).

Kristendom, 2 t Lårobockerna repeterade. - Haller.
Modersmålet, 2 t. Litteraturhistoria: tiden efter 1809. Låsning av Hildebrands låsebok i svensk 

litteratur, del 111. Foredrag, diskussions- och deklamationsovningar. Dispositionsovningar. 
7 uppsatser, av vilka 4 på låroverket. - Haller.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Aposteln Paulus. b) Parlamentsreformen i England 1832. c Den schleswig- 
holsteinska frågan under forrå århundradet. d) Nilen, el Jordmagnetismen f) Om vikten av 
sjålvkånnedom. — 2. a) Peter den stores betydelse i Rysslands historia. b) År ett krig den 
storsta olycka, som kan drabba ett folk? — 3 (på låroverket). a) Den kristna kyrkans overgång 
till statskyrka. b) Huru har våra dagars varldspolitik uppkommit? c) I vilka avseenden kan 
man sågn, att Gustaf II Adolfs polska krig sammanfoll med trettioåriga kriget? d) FosforiSterna 
och den akademiska skolan. e) Flyttfåglarnas egendomligheter. f) Nykterhetsrorelsens bety
delse. — 4. a) Olika uppfattningai- av Guds forhållande till vårlden. b) Jåmforelse mellan års- 
tiderna och månniskans åldrar. — 5 (på låroverket). a) Jesu liknelse om den for] orade sonen. 
b) Vilka syftemål fullfoljde Filip II av Spanien under sin regering? c) Påvemaktens forf all 
under medeltidens sista århundraden. d) Minne, fantasi och schema. e) Orsakerna till det nu
tida Japans storhet. f) De viktigaste sadesslagen. g) Vilka fordringar staller du på en person, 
som skall kunna kalias verkligt bildad? — 6 (på låroverket). a) Forebud till reformationen un
der medeltidens sista århundraden. b) Vilka voro orsakerna till Hollands stora betydelse under 
sjuttonde århundradet? c) Den oinskrånkta furstemakten och merkantilismen i deras inbordes 
våxelverkan. d) 'I'egnérs stållning till sin tids litterara huvudriktningar. e) Den svenska indu
strien. f) Rovfåglarne. g) Om betydelsen av enkla levnadsvanor. — 7. a) Jåmforelse mellan 
Karl XII och Peter I. b) Vilka forutsåttningar har Sverige att bliva ett turistland?

Tyska, 1 t. Låsning av sid. 175 -204 och 234-259 i tysk låsebok for skolans mellersta och 
hogre klasser av Calwagen; talovningar. — Ewerth.

Engelska, 3 t. Låsning av fbljande stycken i Sturzen-Becker II: The Wife, The State of the High
lands at the Time of the Revolution, Walter Scott; dessutom ex tempore omkr. 15 valda 
sidor i samma bok, vilka låxvis repeterats. Beasley: ovning, låxvis och ex tempore, i lås
ning av engelska handstilar, omkr. 20 sidor, vilka åven oversatts. Repetition av Mathesii 
grammatik med muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar dels i Calwagen, dels 4 prov
skrivningar utan hjålpredor, vardera 1 timme. Talovningar i anslutning till valda stycken 
i The Spektre Bridegroom, som låstes forrå låsåret. Repetition av forrå låsårets 9 skrift
liga oversåttningar. 7 skriftliga oversåttningar till engelska, varav 2 på låroverket. - 
Palmgren.

Franska, 4 t. Låsning av Le Roman: dels låxvis de 26 forstå sidorna, dels ex tempore omkr. 30 
valda sidor, vilka låxvis repeterats. Låsning av Wijkanders Recueil, sid. 1—6 och 14 — 
16. Widholms grammatik repeterad: uttal, formlåra och syntax. Hårtill muntliga och 
skriftliga tillåmpningsovningar dels ur Philph och Gullberg-Edstrom, dels 4 provskrivningar 
utan hjålpredor, vardera 1 timme. Repetition av forrå låsårets 16 skriftliga oversåttningar. 
Talovningar med anslutning till 4 beråttelser i Histoire de France. Orientering i Schul
thess' sv.-fr. ordbok (skolupplagorna). 13 skriftliga oversåttningar till franska, dårav 5 på 
låroverket. - Palmgren.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: repetition från nya tidens borjan. Svensk historia: 
repetition av nyare tiden. Statskunskap: huvuddragen av Sveriges grundlagar och kom- 
munalforfattning. — L. Blomgren.

Filosofisk propedevtik, 1 t. Logik: repetition. Psykologi: låroboken genomgången. — Haller.
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Matematik, 7 t Analytisk geometri. Repetition av skolkursen. 13 skriftliga uppsatser, dårav 5 
på låroverket. — Lindskog.

Naturvetenskap. Biologi, 1 t. Elementerna av blomvåxternas anatomi och fysiologi; repetition. - 
h. t. Hagelin, v. t. Sjogren.
Fysik, 3 t Mekanik. Repetition av kursen. 7 skriftliga uppsatser, dårav 2 utarbetade på 
låroverket. - Lundal.
Kenni, 2 t. Repetition av hela kursen; geologi och mineralogi. - h. t. Hagelin, v. t. Sjo- 
gren.

Latinlinjen (L. 7:2).
Kristendom, 2 t. Lika och gemensamt med reallinjen. — Haller.
Modersmålet, 2 t Lika och gemensamt med reallinjen. — Haller.
Latin, 7 t. Låsning: Livius, 25:te och 26:te bockerna avslutade och repeterade; Cicero, Somnium 

Scipionis jåmte repetition av de katilinariska talen I — II; Virgilius, l:sta och 2:dra bockerna 
repeterade; Horatius, urval av carmina; extemporerad oversåttning av Curtius. Repetition 
av hela grammatiken. Antikviteter och mytologi. 13 skriftliga oversåttningar till svenska, 
dårav 5 på låroverket. — Thomson.

Grekiska, 6 t. Låsning: Xenofons Anabasis, bockerna I—II av Dalsjos urval avslutade och repe
terade; Platos Euthyphron; Homerus 1-11:205 av Iliaden jåmte repetition av Odysséen, 
sång I - III. Repetition av formlåra och syntax. - Thomson.

Tyska, 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - Dårjåme for lin. Alt.: lika och gemensamt 
med L. 7:1 A; 13 skriftliga oversåttningar till tyska, dårav 4 på låroverket. - Ewerth.

Engelska. Lin. B, 2 t. Låsning av Massey, sid. 62—79. Repetition av realia i Bihanget i Massey 
och Baker’s Guide. Låsning ex tempore i Memoirs of Sherlock Holmes: valda stycken 
vilka låxvis repeterats. Beasley: ovning, låxvis och ex tempore, i låsning av engelska hand- 
stilar, omkr. 20 sidor, vilka åven oversatts. Repetition av Mathesii grammatik med munt
liga och skriftliga tillåmpningsovningar dels ur Calwagen, dels 4 provskrivningar utan hjålp- 
redor, vardera 1 timme. Talovningar: Rodhe, st. 15 — 20 med de 10 forstå frågorna och 
svaren på varje stycke. - Palmgren.
Lin. A, 1 t. Afzelii elementarbok, sid. 41-90 med behovlig grammatik enligt Afzelii 
kortfattade engelska grammatik. — Persson.

Franska. Lin. B, 4 t. Lika och gemensamt med reallinjen. — Lin. A, 3 t. Lika och gemensamt 
med reallinjen med undantag av 28 timmar, vilka anvånts till kursivlåsning, stilforhor och 
repetition av en del av forrå låsårets skriftliga oversåttningar. - Palmgren.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: tiden efter 1815 samt repetition av hela nya tiden. 
Svensk historia: nyaste tiden samt repetition från nyare tidens borjan. Statskunskap: hu- 
vuddragen av Sveriges grundlagar och kommunalforfattning. — L. Blomgren.

Filosofisk propedevtik, 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - Haller.
Matematik, 3 t. Diofantiska ekvationer och ekvationssystem, maxima och minima, planimetri, re

petition av skolkursen i algebra och geometri. — B-linjen dessutom 2 t: trigonometri 
samt repetition av B-linjens sårskilda kurs; 13 skriftliga uppsatser, dårav 5 utarbetade på 
låroverket. — Lundal.

Naturvetenskap. Biologi, 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - h. t. Hagelin, v. t. Sjogren. 
Fysik, 2 t. Akustik och optik. Repetition av skolkursen, - Lundal.
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5. Nya lårobocker.
Under låsåret åro inforda fbljande nya låro- och låsebbeker:

Albin Hildebrand, Lårobok i kyrkohistorien, att anvåndas i klass 6;
Stead, Stories from Sandford and Morton;

» Story of Aladdin;
samt på fbrsbk att anvåndas under detta låsår:

S. Tessing, Latinsk skolgrammatik, i ring I;
C. G. Grimberg, Sveriges, Norges och Danmarks historia for realskolan, I for klass 1, II for klass 2; 
Magnus Hajer, Oversikt av Sveriges nyaste historia jåm'te grundlinjer av statskunskap, for klass 6; 
O. Monfelius och E. Hildebrand, Kulturhistorisk oversikt av forntidens och medeltidens svenska 

historia, for ring 1;
S. Boethius, Kulturhistorisk oversikt av forntidens och medeltidens allmånna historia, for ring I; 
Ekedahl och Enghoff, Lårobok i allmån geografi, for klass 6;
Carlson och Fagerlund, Skolgeografi, andra kursen, for ring I och (senare delen) klass 6;
C. A. M. Lindman, Botanikens forstå grunder, for klass 2;
T. Fischer, Månniskokroppen och dess vård, for klass 6;
C. A. Mebius, Handledning vid undervisningen i fysik i realskolans fjårde klass, for klass 4; 
Jåderin och Charlier, Stjårnvårlden, for klass 6 och ring I.

6. Undervisning i vålskrivning
har på lårorummet ovats, huvudsakligen efter Holmqvistska metoden, med l:a klassen 2 timmar i 
veckan, med 2:a klassen 2 timmar och med 3:e klassen I timme; några, de mest fbrsigkomna, hava 
ovats i textning och rundskrift. — Fane.

Undervisningen i teckning.
Lårobocker och undervisningsmateriel.

"Lårobok i geometrisk konstruktionsritning for de allm. låroverken" av P. Henriques och C. 
Verner; Dekorative Vorbilder. "De forstå grunderna i lavering med tusch" av E. Klingstrbm; "De 
forstå grunderna i skugglåggning med penna" av H. Hbrlin; "Pennteckningsstudier" av O. Lind- 
berg; Ovningsblad i akvarellmålning. Klotsar av glas och trå. Tillåmpningsmodeller av trå for 
linearritning och frihandsteckning. Dresdnergipser; diverse gipser från tekniska skolans i Stockholm 
gipsgjuteri. Diverse varor av porslin, terracotta och lera. Husgerådssaker och verktyg. Pressade våxter.

Ovningskurser.
Realskolan.

Klass 1, 1 t. Teckning på vitt papper efter fbrteckning på svarta taflan och efter enkla fristående 
foremål i projektion; låttare fårglåggning; hemuppgifter.

„ 2, 1 t. Teckning efter fristående foremål i projektion; låttare fårglåggning; hemuppgifter.
„ 3, 2 t. „ „ „ „ „ teckning av plana gipsornament; fårg

låggning; hemuppgifter.
» 4, 2 t. Teckning efter fristående foremål i projektion; teckning av pressade våxter, fårglågg

ning; hemuppgifter. Linearritning: ritinstrumentens anvåndning; enklare geometriska kon
struktioner i ett plan.
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Klass 5, 2 t Teckning av pressade våxter; perspektivisk teckning av klotsar och andra fristående 
foremål; fårglåggning; penselteckning. Linearritning: plana geom. konstruktioner samt de 
forstå grunderna av projektionslår^n.

„ 6, 2 t. Teckning av fristående foremål med återgivande av skuggor och fårger; kolteckning; 
penselteckning. Linearritning: projektionslåra; uppritning av verkliga foremål; krokiteckning.

Reallinjen.

Ring I, 2 t. Teckning av gips samt pressade våxter; teckning av fristående foremål med återgi
vande av skuggor och fårger i pastell och kol; akvarellmålning. Linearritning: projek
tionslåra; uppritning av verkliga foremål.

Klass 6:2, 3 t. Teckning av fristående foremål i trå, porslin samt lera, uppstoppade fåglar med 
återgivande av skuggor och fårger i pastell och akvarell. Kolteckning. Pennteckning. Li
nearritning: runda kroppar; uppmåtning och uppritning av verkliga foremål såsom verktyg, 
mobler o. dyl. med fårglåggning.

„ 7:1, 2 t. Pastellmålning; lavering; kolteckning; pennteckning. Linearritning: krokiteckning, 
uppmåtning och uppritning av verkliga foremål; geometrisk skugglåra.

» 7:2, 2 t. Pastell- och akvarellmålning; skuggning i krita, blyerts och kol av ornament och 
figurer. Linearritning: geom. skugglåra; perspektivlåra; tillåmpningar på verkliga foremål.

Latinlinjen.

Ring I, 2 t. Frihandsteckning i likhet med R. I. Linnearritning: projektionslårans grunder med 
tillåmpning på verkliga foremål.

Klass 6:2 B, 2 t. Frihandsteckning i likhet med R. 6:2. Linearritning: projektionslåran med till- 
låmpningar; runda kroppar.

i, 7:1 B, 1 t. Pastellmålning; skuggning i krita och kol. Linearritning: krokiteckning; uppmåt
ning och uppritning av verkliga foremål med fårglåggning.

» 7:2B, 1 t. Pastellmålning: skuggning i kol av ornament. Linearritning: lika med L. 7:1 B.
Linearritning har ovats under hela hostterminen. De lårjungar, som ej hunnit avsluta de 

lagstadgade kurserna under denna tid, hava vid vårterminens borjan fått fortsåtta med dessa ov
ningar, så att kurserna blivit genomgångna.

Frivillig teckning

har ågt rum två timmar i veckan. Antalet dåri deltagande lårjungar utgjorde under hostterminen 
37 och under vårterminen 40. Under den frivilliga teckningen hava lårjungarna dels fortsatt med 
de ritningar, som voro i arbete under de obligatoriska teckningstimmarna, dels ritat saker, som ligga 
utanfor den lagstadgade planen for teckningsundervisningen, såsom monogram, textningar, studier 
av djur, fåglar, kranier samt utvecklingsstadier hos våxter, vilka samtliga teckningar sedan fårglagts. 
Dessutom hava åt flera lårjungar utlånats planscher for frivilligt hemarbete.

8. Undervisningen i sång och instrumentalmusik.
A) Musikens teori och sång.

Sångklass I (lårjungar i kl. 1). Onsd. 9,50 - 10,35, torsd. 2,45 -3,30. Elementarsång: allmån mu
sikteori, tonbildnings-, tontråffnings- och taktovningar. Korsång: stycken ur "Normal- 
sångbok« av C. J. Berg m. fl.; koraler.
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Sångklass II (lårjungar i kl. 2, 3 o. 4). Onsd. 2,15-2,30, fred. 9,50— 10,35, lord. 2,45-3,15. Ele- 
mentarsång: lika med sångklass I. Korsang: Unisona sånger ur sångsaml ingen: "Sjung, 
svenska folk" samt valda fyrståmmiga ur Sv. skolkvartetten.

„ III (lårjungar i kl. 5, 6 och ring I). Tisd. 2,45- 3,30, lord. 2,45- 3,30. Elementar- och 
korsång lika med foreg.

„ IV (lårjungar i klass 6 och ring I samt i 6:2 och kl. 7). Onsd. o. lord. 2,45-3,15. 
Korsång: lika med foreg.

Sångklass I bildar den lågre koravdelningen och sångklasserna 2, 3 o. 4 utgora den hdgre.

B) Instrumentalmusik
har ovats tisd. och fred. 5,30 - 7. Undervisning har meddelats i violin-, piano- och orgelspelning. 
Foljande arbeten ha anvånts: Hennings violinskola, Hirsch's bibliotek for violinister, Bocklets pi
anoskola, Sonatiner, samlade och utgivna av Kleinmichel, Lunds orgelskola, orgelalbum av Hågg, 
m. m. Vid samspelning har forekommit inovning av stycken for piano, orgel och violer.

9. Undervisningen i gymnastik och militarovningar.
A) Gymnastik och fåktning.

Gymnastikovningarna hava for alla klasserna pågått 3/4 timme 4 gånger i veckan, av- och 
påklådseln ej inberåknad, vårtinder en fullståndig pedagogisk dagovning genomgåtts.

Klass 6, ring I, samt klasserna 6:2 och 7:1 hava 2 ganger i veckan, under 3/4 timme 
varje gång, ovats i florettfåktning.

I frivillig florettfåktning och sabelhuggning, som vardera ågt rum en timme i veckan, hava 10 
st. lårjungar ur klasserna 7:1 och 7:2 deltagit.

Vid gymnastikovningarna hava lårjungarna varit fordelade på 4 avdelningar med foljande 
antal i varje:

Hostterminen 1906:
l:sta avdelningen klass 1 och 2 ...........................  43
2:dra » » 3 » 4 ................................................ 46
3:dje » » 5, 6 och ring I................................... 62
4:de » » 6:2 och 7.............................................. 68

Vårterminen 1907:
l:sta avdelningen klass 1 och 2 ...............................................
2:dra » » 3 » 4 ...............................................
3:dje » » 5, 6 och ring I..................................
4:de » » 6:2 och 7.............................................

43
46
59
65

Ovningstiderna ha varit foljande:
Gymnastik:

1 :sta avdeln. månd., tisd., torsd., fred. kl. 9,50- 10,35 f. m.

2:dra » kl. 8,55—9,40 f. m, kl. 9,50- 10,35 f. m.
3:dje » tisd., onsd., fred., lord. kl. 8,55- 9,40 f. m.
. j tisd. I ,, , „ månd.I ,, „4:de » । kl. 1,50- 2,35 e. m., (orscj 1 kl. 2,45-3,30 e. m.

Fåktning:
Klass 6 och ring I månd., torsd. kl. 1,50 — 2,35 e. m.

» 6:2 och 7:1 onsd., lord. kl. 1,50- 2,35 e. m.
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Tabellarisk uppgift å antalet lårjungar, som på grund av nedanstående orsaker icke deltagit i 
de ordnade kroppsovningarna eller hånvisats till sårskild avdelning eller rote for svagare lårjungar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Vårterminen 1906:

Icke deltagande:
klasserna 1-5.......................... — — 1 — — 1 1 — 1 2 1 7 - 7 125

» 6, I, 7....................... — — 7 — — — — 1 1 5 14 — 14 103
Summa - S - - 1 1 - 2 3 6 21 — 21 228

Hånvisade till svagavdelning
eller svagrote:

klasserna 1-5......................... — 3 — — — - - — - 3 — 3 —
» 6, I, 7....................... — — 1 — — 1 — 1 — — 3 — 3 —

Summa — 4 — — — 1 - 1 - — 6 - 6 —
Hostterminen 1906:

Icke deltagande:
klasserna 1—5.......................... — - 1 — — — 1 — 2 1 5 — 5 124

» 6, 1, 7....................... — - 7 - — 1 - — 1 — 3 12 — 12 110
Summa - 8 - — 1 1 - 3 4 17 -- 17 234

Hånvisade till svagavdelning
eller svagrote:

klasserna 1 — 5.......................... — — 2 — — — — — — — - 2 — 2 —
» 6, I, 7....................... — — ... — - — — .... — — — — — — —

Summa - — 2 — - — - — - - 2 — 2 —

Vårterminen 1906:
Lårjungarna i 7:2 hava ej deltagit i florettfåktning.
Antalet av i gymnastikovningarna icke deltagande har sedan forrå terminen okats med 4; an

talet till svagrote hånvisade har minskats med 1.
De olika arterna av fali under rubriken «andra sjukdomar» åro: oron- och blindtarmsinflam

mation, nedtryckt nåsben och huvudvårk.

Hostterminen 1906:
Lårjungarna i 7:2 hava ej deltagit i florettfåktning.
Antalet av i gymnastikovningarna icke deltagande har sedan forrå terminen minskats med 4; 

antalet till svagrote hånvisade har minskats med 4.
De olika arterna av fail under rubriken «andra sjukdomar» åro: blindtarmsinflammation, hu

vudvårk och skrofler.



24

B) Militårovningar.

Redogorelse over militårovningarna år 1906.
a) Militårovningarna togo sin borjan tisdagen den 28 aug. och avslutades onsdagen den 19 

september. Tidsfordelningen har under ovningarna varit foljande:

I II III IV

F. b. målskjutning och skjutning............................................... 30 30 30% 25
Exercis ............................................................................................ 16 14 9% 6
Instruktion....................................................................................... 10 10 10 7
Avstånds-måtning och bedomning ............................................. — 3 7 9
Fåltmarsch........................................................................................ 4 3 3 3
Tjånstgoring som befal.................................................................. — — — 10

Summa tim. 60 60 60 60

b) Samtliga foreskrivna ovningar hava medhunnits.
c) Under ovningarna har i regel varje klass utgjort en ovningsavdelning och har antalet ele

ver i avdelningarna I —IV utgjort respektive 27, 23, 27, 22, varforutom 12 icke vapenfore elever 
tjånstgjort som ammunitionsredogbrare, laddare, markerer och skrivbitråden.

d) Ovningarna hava letts av undertecknad, som till denna tjånstgdring blivit kommenderad.
e) Inspektion av ovningarna har forråttats lordagen den 8 sept. av chefen for Kungl. Våst- 

gota regemente.
f) Fbrmånligt for ovningarna skulle vara, om under ett kommande år 1) antalet 6,5 mm. gevår 

m/96 okades till 30 st., varigenom det skulle bliva mojligt att utrusta en hel ovningsavdelning med 
dessa vapen; 2) antalet blindpatroner per man okades till 10 st.; 3) for varje i ovningarna delta- 
gande elev ansloges 10 st. exercispatroner (los ammunition) att anvåndas i forberedande målskjut- 
ningsovningar huvudsakligast av de elever, som visa sig vara nervosa eller skottrådda.

g) Sammandrag av skjutprotokoll nårslutas.
Vånersborg den 19 september 1906.

Henrik Malling.
Lojtnant vid Kungl. Våstgota regemente.

B. Lårarna.
10. Lårarnas tjansteåligganden under hostterminen 1906.

Rektor N. Lindsko^: 
matematik i R. 7:2 ....................... 7 t.

tf i L 7:1 ....................... 3 v
v i L 7:1 B......................  2 «

fysik i L. 7:1 ....................... 2 „
„ i L. 6:2...........................1 » = 15 t,

matematiska skripta i R. 7:2 och L. 7:1 B.

Lektor S. Tessing: 
latin i L. 7:1................................ 7 t.

» i L. 6:2............................... 6 „
i L. I.................................... 6 v

historia il....................................... 3 „ = 22 t.
latinska skripta i L. 7:1 och L. 6:2.
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Lektor E. M. Hallet: 
kristendom i 7:2........................... 2 t.

w i 7:1......................... 2 n

w i L. 6:2 .................. 2
„ i R. 6:2..................... 2 „
ir il............................. 2 ti

n i 6 ........................... 2 „
» i 4 ........................... 2 ti

modersmålet i 7:2.......................  2 „
filos. prop, i 7:2........................... 1 „

» » i 7:1........................... 1 „
vakt vid skrivning i 6:2............. 1 „ = ig t.
svenska skripta i 7:2, 
morgenboner varannan vecka, 
skolgudstjånst en sondag varannan månad, 

klassforeståndare i L. 7:1.

Lektor J. A. Thomson: 
modersmålet i 7:1........................  2 t.

latin i L. 7:2.................... 7 „
grekiska i L. 7:2A................ 6 „

w i L. 7:1 A ....... . 6 „ — 21 t.
svenska skripta i 7:1, 
latinska u i L. 7:2, 

klassforeståndare i L. 7:2.

Lektor J. F. Palmgren: 
engelska i L. 7:2B...................... 2 t.

ii i R. 7:2.......................... 3 ii

ii i L. 7:1 A...................... 1 »
» i R. 7:1 ........................ 3 »

franska i 7:2.............................. 3 „
, i L. 7:2 B + R. 7:2. . . . 1 „
» i L. 6:2 ........................ 4 »
n i R. 6:2......................... 4 » = 21 t.

engelska skripta i R. 7:2 och R. 7:1, 
franska „ i 7:2 och R. 6:2,

klassforeståndare i R. 7:2.

Lektor A. E. Lundal: 
matematik i L. 7:2......................... 3 t.

„ i L. 7:2B.................... 2 „
« i R. 7:1 ....................... 7 „

fysik i L. 7:2 ...................... 2 „
ii i R. 7:2......................... 3 u

u i R. 7:1......................... 3 ii

ii i R. 6:2......................... 2 » = 22 t. 

matematiska skripta i L. 7:2B och R. 7:1, 
fysikaliska « i R. 7:2 och R. 7:1, 

klassforeståndare i R. 7:1.

Lektor L. S. Blomgren: 
modersmålet i L. 6:2................... 2 t.
hist. o. geogr. i L. 7:2.................. 3 „

u ii i R. 7:2................ 3 „
u ii i L. 7: 1 .............  3 ii

ii ii i R. 7: 1................ 3 ii

ii n i L. 6:2........ 3 „
historia i 6........................ 4 „
geografi i 6........................ 2 „ = 23 t.

svenska skripta i L. 6: 2, 
klassforeståndare L. 6:2.

Adjunkt /<. Ewerth: 
tyska i 7:2..................................... 1 t.

ii i L. 7: A............................... 1 ii

n i 7: 1................................... 1 »
„ i L. 6:2............................... 1
ii i L. 6:2 A............................... 1 n

„ i R. 6:2................................. 1 „
>1 il.......................................... 2 ii

ti i 6 .......................    3 ii

ii i 5 ....................................  4 »
» i 2 .........................  6 u = 21 t.
tyska skripta i L. 7:A, L. 6:2A, I, 6 och 5, 

klassforeståndare i I.

Adjunkt O. Wetterlundh: 
kristendom i 5........................... 2 t.

n i 3............................... 3 n

ii i 2............................... 3 ti

„ il............................... 3 »
modersmålet i 5 .......................... 3 »

tyska i 4.......................... 4 u
engelska i 5.......................... 5 » = 23 t.

svenska skripta i 5, 
tyska „ i 4, 
morgenboner varannan vecka, 
skolgudstjånst en sondag varannan månad, 

klassforeståndare i 5.

Adjunkt O. F. Jonsson:
modersmålet i R. 6:2................. 2 t.

» i 3.......................... 6 i>

grekiska i L. 6:2 A............ 6 „
4
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tyska i 3 .................................. 6 t.
historia i 3 ................................. 3 „
geografi i 2......................  2 „ = 25 t.
svenska skripta i R. 6:2 och 3, 

klassforeståndare i 3.

Adjunkt A. Persson: 
modersmålet i 1............................ 5 t.

tyska il............................ 6 H
engelska i L. 7:2A................. 1 »

„ i L. 6:2 B............... 3 „
n i 4 ...................... 5 ii

historia i 1 ...................... 2 »
geografi i 1 ...................... 2 „
naturlåra il ...................... 2 „ — 26 t.

klassforeståndare i 1.

Vik. adjunkt Å. L. Blomgren: 
engelska i L. 7:1 B........................ 2 t.

» i R. 6:2........................... 3 »
i> il.................................... 2 1/

„ i R. 1............................. 1 „
» i 6..................................... 4 „

franska i 7:1................................. 3 >,
„ i L. 7:1 B+R. 7:1 . . 1 „
ii i 6..................................... 2 n

n i 5..................................... 2 u

vakt vid skrivning i 6:2................. 1 « = 21 t
engelska skripta i R. 6:2, R. I och 6, 
franska „ i 7:1, 

klassforeståndare i 6.

Vik. adjunkt K- A. Stalin:
matematik i L. 6:2.......................... 3 t.

„ i L. 6:2 B...................... 1 „
„ i R. 1............................ 7 „
ii i 4 ............................... 5 H

fysik il................................. 2 „
» i R. I............................. 1 „
n i 6................ .............. 2 11
" i 5...........................  1 » = 22 t.

matematiska skripta i L. 6:2 och R. I.

Vik. adjunkt AS 77- K- Hagelin: 
naturlåra i 3.................................. 2 t.
biologi i L. 7:2 B + R. 7:2 . . . 1 „

biologi i L. 7:1 B + R. 7:1........... 1 t.
„ i L. 6:2 B.......................... 1 »
» i R. 6:2............................... 1 »
11 il................................... 1 ii

n i 6....................................... 2 o

,, i 5....................................... 2 „
n i 4....................................... 1 ti

kemi i R. 7:2.............................. 2 „
„ i R. 7:1.............................. 2 „
» i R. 6:2.............................. 2 »
ii i R. I.................................. 2 ii

u i 6....................................... 1 »
» 15 .................. 2,, 23 t.

granskning av herbarier.

Vik. adjunkt G. R. E. Tornquist: 
modersmålet i 6............................. 3 t.

matematik i R. 6:2 ...................  6 „
n i L. I ........................ 5 n

ii i 6............................ 5 n

" i 5.............. ■ ■ ■ ■ L ■ 4 „ = 23 t.
svenska skripta i 6, 
matematiska skripta i R. 6:2 och L. I, 

klassforeståndare i R. 6:2.

Vik. adjunkt G. O. A. Hallbiick: 
modersmålet i I............................ 3 t.

n i 4......................... 4 „
hist. o. geogr. i R. 6:2................... 3 »

historia i 5.......................... 3 „
n i 4.......................... 3 »

geografi il ....................... 2 „
n i 4.......................... 2 ii

matematik i 1 .......................... 4 „
vakt vid skrivning i 6:2............. 1 « = 25 t.
svenska skripta i I och 4, 

klassforeståndare i 4.

Extra lårare E. Fjellander:
modersmålet i 2............................ 5 t.

historia i 2...........................  3 „
geografi i 5.............................. 2 „

» i 2........................... 2 n

matematik i 3........................... 5 »
„ i 2.............................. 5 „



27

naturlåra i 2............................  2 t.
fysik i 4.................  2 „ = 26 t.

klassforeståndare i 2.

Vik. feckn.-lårare C. IF. Rime:
teckning ...................................... 25 t.
vålskrivning .............................. 5 « = 30 t.

Musiklårare E. N. Ullman: 
musikens teori och sång............. 6 t. 
instrumentalmusik.......................... 4 „ — i o t.

Qymnastiklårare A. T. Warodell: 
pedagogisk gymnastik................. 16 t.
fåktning ...................................... 4 „ = 20 t.

Under vårterminen har adjunkt /<. /. F. Sjogren haft samma tjånsteåligganden, som under host
terminen tillkommo vik. adjunkt Hagelin, samt vik. adjunkt K- K Hansson till 1 mårs och adjunkt 
G. Setterberg efter 1 mårs desamma, som forut tillkommo vik. adjunkt K. A. Stalin.

I I. Tjanstledighet har åtnjutits
av rektor Lindskog under tiden 2 dec. - 14 dec. for fullgorande av offentligt uppdrag;
„ adjunkt Bergman under låsåret for sjukdom;
„ „ von Sydow „ „ » hålsans vårdande;
„ „ Setterberg under hostterminen for idkande av teologiska studier, under vårterminen till

den 1 mårs for sjukdom;
„ „ Wendbladh under vårterminen for att fortsåtta sin tjånstgOring som extra lårare vid

hogre allm. låroverket i Hårnosand;
„ „ teckningslårarinnan fru Henning under låsåret for sjukdom;
„ „ gymnastiklåraren Warodell från och med den 3 november till låsårets slut for sjukdom.

12. Forordnade hava varit
såsom vikarier:

lektor Lundal, forordnad att uppehålla rektorsbefattningen och delvis undervisningen under rektor 
Lindskogs tjanstledighet;

fil. lic. Å. L. Blomgren under låsåret for adjunkt Bergman, men beviljad ledighet från forordnandet 
på grund av sjukdom från och med 22 januari till och med den 21 mårs;

fil. kand. K- A. Stalin under hostterminen for adjunkt Setterberg samt delvis for rektor Lindskog;
fil. kand. K- H- K- Hagelin under hostterminen, till den 1 december for att uppehålla en ledig 

adjunktstjånst, dårefter for adjunkt Sjogren;
fil. kand. G. R. E. Tbrnquist under låsåret for adjunkt von Sydow samt delvis for rektor Lindskog;
fil. kand. G. O. A. Hallbåck under hostterminen for att uppehålla en ledig adjunktstjånst, under 

vårterminen for adjunkt H. Q. Wendbladh;
fil. stud. K- U. Hansson under vårterminen till 1 mårs for adjunkt Setterberg;
banktjånsteman E. Eriksson under tiden 22 januari-21 mårs for adjunkt Bergman;
teckningslårare C. W. Rune under låsåret for teckn.-lårarinnan Henning;
lojtnant O. Presto från och med den 3 november till hostterminens slut for gymnastiklårare Wa

rodell;
underlojtnant C. J. G. Carlberg under vårterminen till och med den 27 april for densamme;
underlojtnanten i reserven E. Dahlin, från och med den 28 april till vårterminens slut for den

samme;
såsom extra lårare:

fil. kand. E. Fjellander under låsåret.
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13. Vid vårterminens slut 1906 avgick från låroverket adjunkt P. G. Bergin, som den 27 
mårs s. å. i nåder beviljats sokt avsked med pension och under återstoden av terminen uppeholl 
den lediga tjånstebefattningen. Med ånnu vid denna alder bibehållen spånstighet och obrutna kraf
ter kan han nu ågna mera tid ån forut åt de kommunala angelågenheterna, for vilka han alltid visat 
stort intresse och i vilka han gjort en vårdefull insats. Från låroverket bringas honom hårmed ett 
tack for mångårigt plikttroget arbete och en onskan, att det må forunnas honom att ånnu långe få 
verka, till glådje for sin omgivning och till nytta for vårt samhålle.

Den 13 juli 1906 utnåmndes adjunkten vid låroverket fil. doktor L. S. Blomgren till lektor 
i historia och geografi hårstådes från och med den 1 augusti. Denna lektorsbefattning var nyin- 
råttad och trådde i enlighet med planen for den nya låroverksorganisationen i stållet for den ad. 
junktsbefattning, som efter adjunkt von Hackwitz’ avgång 1905 overflyttats till annat låroverk.

Den 23 november 1906 utnåmndes fil. kandidaten K- J- F Sjogren till adjunkt vid låro
verket från och med den 1 december i åmnena biologi och kemi.

Den 31 december 1906 utnåmndes fil. kandidaten Hj. G. Wendbladh till adjunkt vid 
låroverket från och med den 1 januari 1907 i åmnena modersmålet, historia och geografi.

Genom dessa båda utnåmningar åro ledigheterna efter adjunkt Bergin och adjunkt Blomgren 
fyllda. De till låroverket befordrade lårarna hava om sig meddelat foljande biografiska notiser.

Karl Josef Fårdinand Sjogren ar fodd den 19 mårs 1880 i Hjarsås, Skåne, dår fadern var folkskol- 
lårare, avlade studentexamen i Kristianstad 1898, fil.-kand.-examen i Lund 1902, genomgick provår vid 
hogre reallaroverket å Norrmalm i Stockholm v. t. och h. t. 1904, tjenstgjorde v. t. 1903 som vik. adj. i 
Vastervik, h. t. 1903 som extralårare i Trelleborg, v. t. 1905 som vik. adj. i Vastervik, h. t. 1905—h. 1.1906 
som extralårare i Linkoping, utnåmndes i nov. 1906 till adj. i biologi och kemi i Vånersborg.

Hjalmar Georg Wendbladh ar fodd den 25 september 1866 i Hållnås forsamling av Uppsala lån; 
foråldrar kyrkoherden Oscar L. Wendblad och Hilda M. L. Bjorck; intogs hostterminen 1876 vid Uppsala 
h. allm. låroverk och avlade mogenhetsexamen dårstådes den 20 maj 1885; inskrevs som student vid Upp
sala universitet hostterminen 1886; avlade fil. kand.-examen den 29 januari 1891 samt kompletterade samma 
examen den 14 december 1898 och 30 maj 1899; genomgick provår vid Uppsala h. allm. låroverk låsåret 
1899—1900; har tjanstgjort som vik. kollega vid Skellefteå 1. allm. låroverk vårterminen 1898, som vik. ad
junkt vid Umeå folkskoleseminarium lasåren 1900—1905 samt dårefter som extralårare vid Hårnosands 
h. allm. låroverk; utnåmndes till adjunkt i modersmålet, historia och geografi vid Vånersborgs h. allm. la- 
roverk den 31 december 1906 samt åtnjuter tjanstledighet från denna befattning for att under vårterminen 
1907 fortfarande uppehålla en extralararebefattning vid Hårnosands h. allm. låroverk.

14. Den 1 maj delta år år ingen lårareplats vid låroverket ledig.
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C. Lårjungarna.
15. De nårvarande lårjungarnas antal.

Hostterminen 1906.

Klasser 
och ring

Gemen- 
samma 
linjen

Reallinjen
Latinlinjen

Summautan med
grekiska

1 23 — — — 23
2 20 — — — 20
3 15 — — — 15
4 32 — — — 32
5 34 -- — — 34
6 15 — — — 15
I — 13 8 21
6:2 — 19 7 2 28
7:1 — 16 9 5 30
7:2 — 9 4 3 16

Summa 139 57 28 10 234

Vårterminen 1907.

Klasser Gemen- 
samma Reallinjen

Latinlinjen
Summautan med

linjen grekiska

1 23 — — — 23
2 22 — — — 22
3 13 — — — 13
4 34 — — — 34
5 33 — — — 33
6 15 — — — 15
I -■ 12 8 — 20
6:2 — 19 7 2 28
7:1 — 16 9 4 29
7:2 — 9 4 4 17

Summa 140 56 28 10 234
Ingen frånvarande under någondera terminen.
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16. -
17. -
18. Under hostterminen hava de lårjungar i sjunde klassen, som låsa grekiska, nåmi. 5 i 

nedre sjunde och 3 i ovre sjunde klassen, tillika begagnat sig av undervisningen i engelska. I 
femte klassen hava 21 och i sjåtte klassen 12 begagnat sig av den frivilliga undervisningen i fran
ska. Av dessa hava 17 i femte och 7 i sjåtte klassen åtnjutit befrielse från undervisningen i teckning.

19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militårovningar undervisade lårjungar 
hostterminen 1Q06.

Avdelningar 
och linjer

Nårvarande 
lårjungar

Teckning Musik Gymnastik och mi- 
litårdvningar

Lårjungar, som deltagit Lårjungar, som un- 
dervisats i

Lårjungar, som del
tagit i

i obligatorisk 
teckning

i frivillig 
teckning och 
dårjam

te ob
ligatorisk

endast i fri
villig 

teckning

m
usikens 

teori och 
sång

instrum
ental

m
usik

gym
nastik 

och 
fåktning

m
ilitårdv- 
ningar

1..................... 23 23 4 _ 23 3 22 _
2..................... 20 20 9 — 20 2 20 —
3 ................... 15 15 6 — 11 2 14 —
4..................... 32 32 10 — 16 7 32 —
5..................... 34 17 4 — 14 7 31 —
6................... 15 8 1 — 5 — 11 11
R. I............... 13 13 1 — 3 1 12 12
L. I ............... 8 8 — — 2 2 7 7
R. 6:2........... 19 19 — — 5 1 18 18

1 B 7 7 _ _
L. 6:2 ........... y| A 2 — — ! 4 1 9 9
R. 7:1 ........... 16 16 1 — 8 14 14

( B 9 9L. 7:1 ........... 14{ A 5 — —
) 7 3 12 13

R. 7:2 ........... 9 9 1 — 2 — 9 9
| B 4 4 _

L. 7:2 ........... A 3 — —
} 5 1 6 6

Gemens. linjen 139 115 34 — 89 21 130 11
Reallinjen .... 57 57 3 — 18 2 53 53
Latinlinjen . . . IB. I,6:2o.728

JS1A. 6:2 0.7 10
28 —

—
| 18 7 34 35

Summa 234 200 37 — 125 30 217 99

20. Antalet åmnen, i vilka hemlåxor blivit for varje dag lårjungarna foresatta, åvensom den 
dagliga overlåsningstiden hava varit fbrdelade på ungefår foljande sått.

I klass 1 dagh hemlåxor i 2 åmnen, overlåsningstid ii medeltal 55 min.
11 2 11 w i 3 ii n 11 45
w 3 1) 11 i 3 ii ii 11 42
11 4 11 1) i 3 a 4 » u 11 1 tim. 6 „
s 5 11 11 i 3 å 4 ii ii 11 1 „ 57 „
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Till forberedelse till måndagarna har arbetet minskats, så att l:sta och 2:dra klassen haft låx- 
fritt, 3:dje klassen 1 låxa, 4:de 2, 5:te, 6:te och 7:de klassen 3 samt ring I och 6:2 2 låxor.

1 klass 6 dagi. hemlåxor ii 4 åmnen, overlåsningstid i medeltal 1 tim. 52 min.
W ring R. I „ ,i ii 4 » » ti 1 n 38 H

i! II L. I ii ii i 4 „ „ ii 2 n 7 ii

11 klass R. 2 ii n i 4 „ „ ii 2 u 4 2 ii

il II L. 6i 2 n H i 4 „ „ Il 2 y 15 1/

1} 1) R. 7:1 „ i 4 » „ u 2 ii 41 ii

n II L. 7i 1 u ii i 4 « » II 2 II 32 y

II il R. 7i 2 ii ii i 4 „ „ » 3 »
1! II L. 712 „ i 4 „ i: „ 3 V,

I ovanstående arbetstimmar år icke inberåknad den tid, som åtgår till utarbetande av hem-
skripta. Hårtill åtgå i varje vecka 2 timmar for ring I, 2 % å 3 for R. 6:2, 3 å 4 for L. 6:2,
5 å 6 for klass 7.

21. Angående lårjungarnas kroppsbyggnad och allmånna hålsotillstånd har låroverkets låkare 
avgivit foljande uppgifter.

Tabellarisk appgift over lårjungarnas kroppsbyggnad och allmånna hålsotillstånd 
samt over antalet nårsynta och dova.

a) Vårterminen 1906.
—---------------------------------- — —

1 2 3 4 5 6 7 8 y 10 11 12 13
Medel- Lidande 

av 
bleksot

Ofta be- 
svårade av 
huvudvårk

Ofta be- Nårsynthetsgrad Sum- Lidan-
Klass lår

jungar ålder långd vikt
svårade av 

nåsblod Under 
3 D

3-6 
D

Over 
6 D

ma 
når
synta

de av 
dovhet

1............... 18 10 — 1 — — — —
2............... 15 157x5 1 — 1 — — --
3............... 33 13A/33 — — — 3 3
4............... 27 14^/27 2 1 — — — —
5............... 32 15 — — — 1 2 3

6:1........... 39 1621/39 1 2 2 2 — 2
6:2 . . ... . 32 1718/33 — 1 — 6 3 9
7:1.......... 18 1814/i8 — — — 1 — 1
7:2........... 14 198/u — — — — — —

Summa 228 4 5 3 13 5 18

b) Hostterminen 1906.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1...............
2...............
3...............
4.............
5...............
6...............
Ring I. . . .
Kl. 6:2 . . .

„ 7........

23
20
15
32
34
15
21
28
46

918/23 
HV2o 
123/x5 
136/S2 
142%4 
1512/15 
15u/21 
I63/28 
isy«

1 
1 

1 " 
1 

1 
1 

1 
1

1
1

2
1

1

1

1

2

Summa 234 1 6 4
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Tabellarisk uppgift å antalet sjuka och sjukdomar bland lårjungarna. 

a) Vårterminen 1906.

1 2 3 4 5 6 7
zCo:< _ CO

c
X* .CO

Sjukdomar
□ PS

*3 
ro

pr

o 
g

TV 
Q. 
co

O
O: Anmarkningar

S: CX> (Z> aq PS
O

3 ro —

aq

III. 15. Parotitis epidem............................. 228 2 2 13
» 16. Influenza ...................................... 1 1 5
» 20. Erysipelas...................................... 1 1 5

VIII. 75. Neuralgia...................................... 1 1 2
XII. 16. b) Pneunomia acuta....................... 1 1 12

XIII. 174. Angina tonsillaris ....................... 8 8 29
XVL 229. a) Rheumatism. muse, acutus .... 1 1 3
XIX. 294. Distorsio........................................ 1 1 10

„ 296. Vulnus........................................... 1 1 4

b) Hostterminen 1906.

1 2 3 4 5 6 7

III. 15. Parotitis........................................... 234 12 12 97
„ 20. Erysipelas ...................................... 1 1 11
X. 236. Otitis............................................... 1 1 6

XI. 154. Lymphadenitis................................ 1 1 34
XIII. 174. Angina tonsillaris............................ 15 15 61
XIX. 294. Distorsio...................................... 1 1 15
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22. -
23. Av de under låsåret inskrivna hava forut bevistat låroverk, nåmi. senast

folkskola.................................................................... 18
allmånt låroverk....................................................... 12
enskilt »   13
endast undervisats i hemmen.................................. 5

Summa 48

Bland de å raden for "folkskola" uppforda lårjungarna hava 4 efter avgången från folkskolan 
åtnjutit enskild undervisning såsom forberedelse for intråde vid låroverket.

24. Under vårterminen 1906 hava foljande lårjungar, som genomgått låroverkets sjunde
klass, avlagt godkånd mogenhetsprovning.

Realister:
B. Gustaf G. Ahlmann .................................................
Agne Wilhelmsson Bark ........................ 
Sten Axelsson Ehrling....................................................  
Johan F Flodin................................................................  
Alfred Jerdén...................................................................  
Per F. S. Kihlberg........................................................... 
M. Herbert Breithaupt-Meyer.......................................... 
Tor Hj. Odqvist..............................................................  
A. Werner Svensson ......................................................  
K f- Peder Wittrock......................................................

till tekniska hogskolan, 
„ universitet, 
„ militåryrket, 
utan uppgivet åndamål, 
till tekniska hogskolan, 
„ universitet, 
„ militåryrket,
1) il

„ handelsinstitut, 
„ tekniska hogskola n

latinare, icke grek: 
A. Gunnar Nordstrom..................................................... till militåryrket,

latinare, greker: 
Erik O. Enander.............................................................. till universitet,
Axel E. Båckner....................................  „ „

25. 1 ovrigt hava
Under

under år 1906 foljande lårjungar avgått 
vårterminen och påfoljande mellantermin:

från låroverket:

från klass Rolf C. 
John E. 
Sten O. 
H. Tage

O. A. Fredholm 
Bohme............  
Moller............. 
Hedman..........

till annat allmånt låroverk,

i)

R. 6:1

Elis R. Barkstedt.......  
K Gustaf Thornborg . 
Erik HJ. O. Moller . . . 
Jakob A. V. Moller. . . 
C. N. Albin Bjbrklund 
Gunnar V. Edstrom . . 

J. G. Birger Johansson 
Gustaf A. Mellander . . 
Karl W. Påhlman .... 
Per E Svanstrom........

„ fotograf,
„ jårnvågstjånst,
„ annat allmånt låroverk, 
utan uppgivet åndamål,
till annat allmånt låroverk,

utan uppgivet åndamål, 
till teknisk elementarskola,

1
2

3
4

5

5
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från
H 

n 

n 

n 

})

från

klass R. 6:1 Bernt S. Wijkmark.................
„ L. 6:1 Birger T. Kjelldahl...............
„ R. 6:2 /C Bar Olsson.......................
„ L. 6:2 Kiarl Lundquist.......................
„ R. 7:1 Gunnar W. Anderson...........
,, „ H. Gosta Norback.................

till Chalmers tekn. låroanstalt, 
„ annat allmånt låroverk, 
„ jårnvågstjånst, 
„ annat allmånt låroverk, 
t) )t h n

7) >) n H

under hostterminen och påfbljande mellantermin:
klass 1

„ 1
„ 3

Karl Hj. B. Klefbåck...............
Ralf T. Wikland*'}  .......................  
Åke A. Kjellen.............................. 
G. B. Alarik Klefbåck................. 
R. Ludvig Moller..........................

*) Återintagen vårterminen 1907.

till annat allmånt låroverk, 
„ enskilda studier, 
„ hantverk,
„ annat allmånt låroverk, 
„ handel,„ 5

ring R. I

S. August f.son Steen, 
fanne Tullberg*)  ........  
L. W. Folke Jo hansso n

utan uppgivet åndamål, 
till enskilda studier, 
utan uppgivet åndamål,

klass R. 6:2 Sigurd Hultengren.........................  till enskilt låroverk,
L. 6:2 C. Hj. Adolf Freudenthal............. „ enskilda studier.

26. Under sist forflutna kalenderår hava till lårjungarna utdelats såsom
stipendier 
premier . 
understod

...................................................................... kr. 855,00
........................................................................ „ 181,00
................................................... ................... „ 50,00

Summa kr. 1,086,00

"En gammal vån till låroverket" fornyade åven under 1906 sin frikostiga gåva av 50 kr. med 
samma beståmmelser som under de foregående åren. Beloppet utdelades till en abiturient.

27. Uppgift for låsåret angående antalen befriade från en del av terminsavgiften.

Befriade från avgift till 
endast biblioteks- och materielkassan.........................................................

„ byggnadsfonden.................................................................................
båda ovannåmnda kassor.............................................................................
Ej befriade från någondera avgiften..........................................................

Hostterm. Vårterm.

65

169

67

167
Summa nårvarande lårjungar 234 234

Avgiften till Ijus- och vedkassan har utgjort 9 kr. 50 ore under hostterminen och 10 kr. 50 
ore under vårterminen samt erlades av 233 lårjungar under hostterminen och 232 under vårter
minen.

Från avgiften till statsverket hava under hostterminen och vårterminen 44 resp. 48 lårjungar 
i realskolan och 26 resp. 27 i gymnasiet erhållit fullståndig befrielse, varjåmte 19 resp. 18 i real
skolan och 13 resp. 14 i gymnasiet beviljats befrielse från halva avgiften.
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D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.
28. Såsom gåvor hava under låsåret overlåmnats

a) till biblioteket:
från vedetborande åmbetsverk: Sveriges officiella statistik, nåmligen delarne: A) Befolknings

statistik, 1900; -- B) Råttsvåsendet, 1904;-C) Bergshandteringen, 1905; - D) Fabriker och handt- 
verk, 1905; -- E) Sjofart, 1904, 1905; — F) Handel, 1905; - G) Fångvården, 1905; - I) Tele- 
grafvåsendet, 1905; - L) Statens jårnvågstrafik, Jårnvågsstyrelsens beråttelse, 1905; - M) Post- 
verket, 1905; - N) Jordbruk och boskapsskotsel, 1905; O) Landtmåteriet, 1905; — P) Undervis- 
ningsvåsendet; Allm. låroverken 2 ex., folkskolorna, 1903; — Q) Statens domåner, 1904; - R( 
Valstatistik, 1903- 1905; — S) Allmånna arbeten, 1905; T) Lotsvåsendet, 1905; - V) Brånvin, 
socker och maltdrycker, 1904—1905; — Y) Sparbanksstatistik: I Sparbanker, II Postsparbanken, 1905;

från KungL Ecklesiastikdepartementet: Universitetskommiténs betånkande, 3 delar;
från Kringl. Overstyrelsen.-. Forhandlingar vid rektorsmotet i Stockholm 3-6 april 1906, 2 

ex.; Kungl. Overstyrelsens underdåniga beråttelse 1 juli 1905-30 juni 1906;
från Kfingl. Vetenskapsakademien-. Arkiv for botanik, Bd 5:3,4; 6:1,2; — Arkiv for kemi, 

mineralogi och geologi, Bd 2:3; — Arkiv for matematik, astronomi och fysik, Bd 2:3,4; 3:1; 
— Arkiv for zoologi, Bd 3:2; — K- Vet.-Akad. Handlingar, Bd 40: 1- 5; 41: 1—3, 5—7; 42: 1; 
— Les prix Nobel 1903; - Meddelanden från K. Vet.-Akad. Nobelinstitut, Bd 1: 3—6; - Mete
orologiska iakttagelser i Sverige, Bd 47; - Årsbok 1906;

från Statistiska kommittén: Handelsstatistik, forslag till ny varuforteckning;
från Staten-. Svensk forfattningssamling 1906; - Ny tidning for idrott 1906;
från Domkapitlet i Skara-. Svenska fornskriftssållskapets samlingar, h. 129, 130; - Histo

riska handlingar, del. VII; VIII: 1, 2, 5; IX; X; XI: 1, 2; XII: 1, 2, 3; XIII: 1, 2; XIV; XV; XVI; 
1, 2; XVII; XVIII: 1, 2, 3, 4; XIX: 1; XX: 1, 2; XXI: 1. - Meddelanden från Svenska 
riksarkivet, ny foljd, I: 12-14; — A. E. Ericksen: Bergens Kathedralskoles Histoire; - K. Tek
niska hogskolan, program for 1906- 1907; - Norska skolprogram 1905; - Danska skolpro- 
gram 1905, 1906.

från Våstgota nation i Uppsala: Universitetskataloger och akademiskt tryck;
från Svenska gymnastiklåraresdllskapet: Tidskrift for gymnastik, 1906, 1907: 1, 2;
från Beijers forlag: Landahl, Svensk ordlista; — Landahl, Svensk råttskrivningslåra, 3:dje uppl.; 

— Schough, Tyska ord och samtal, 5:te uppl.;
från Wilh. Billes forlag: Abenius, Oorganisk kemi, andra uppl.; - Borgstrøm, Anna, Låro

bok i geometri for realskolor och samskolor; - Heumann, Tyska for nyborjare; - Hjorth och 
Heumann, Tyska brev; - Hjorth, Tysk grammatik, 5:te uppl.; - Hjorth och Lindhagen, Praktisk 
lårobok i tyska språket; — Lundqvist, Svenska råttskrivningsovningar for realskolan; — Wærnj 
Ebba, Franska diktér i urval;

från A. V. Carlsons bokforlags aktiebolag: Collin, Algebra och exempel, II; - Collin, Gra
fisk framstållning jåmte tillågg till algebra; - Morén, Unterhaltungsbibliotek, h. 2; - Wolffram, 
Åmnen for uppsatser v. t. 64 —v. t. 06;

från C. E. Fritzes forlag: Bohlin, Knut, Lårobok i biologi for realskolan, del. 2, botanik; - 
Ekmark-Nordlander, Svensk låsebok, 3:dje uppl., I, II, III; - Fischer, Månniskokroppen och dess 
vård; - Heuman, Fyrstålliga tabeller; - Low, Allmån historia, III, Nyare tiden; - Low, Gamla 
testamentets historia; - Low, Nyaste tidens historia; — Nordlander, Svenska råttskrivningsovningar; 
- Nordlander, Svensk råttskrivningslåra; - Rodhe och Abshagen, Ordforteckning till tysk elemen- 
tarbok; - Rodhe och Abshagen, Tysk elementarbok, 2:dra uppl.; — Rodhe och Abshagen, Tysk 
Ijudskrift, I; - Sohlberg, Astronomi; — Tham, Proportionslåra med tillåmpning, 2:dra uppl.;
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från C. W. K. Gleerups forlag: Rebbe och Fischer, Exempel, 2:dra uppl.;
från Lars Hbkerbergs forlag: Medborgarens formulårbok;
från P. A. Notdstedt och Soner-. Afzelius, J. A., Engelsk grammatik for real- och samskolor; 

- Bensow, O., Kristen barnalåra; — Gummerus-Rosenqvist-Johansson, Kyrkohistoria, illustrerad uppl. 
— Johansson, L., Lårobok i kemi for realskolan; — Lindvall, F. W., Svensk låsebok for 6:te klass; 
- Lonborg och Ambrosius, Israels historia; — Moller, Larsson och Lundahl, Lårobok i råkning 
for realskolan, 2:dra uppl.; - Segerborg, K. H., Praktiska formulår- och bokforingskurser for alla, 
hh. I —V; -- Steffen, Oversikt av Svenska litteraturen, del 4, 1830 -65;

från forfattaren: C. F. Bergstrom, Oskarshamns historia; - Gosta Setterberg, Nykterhetsfrå- 
gan från biblisk och etisk synpunkt, 2 ex.; - S. A. Stalin, Ovningar i modersmålets råttskrivning 
— S. Tessing, Latinsk skolgrammatik;

från Abiturient 06: Ellis, Bakhållet vid Ohio, overs, av Hallstrom; - Fehr, Qeografiska 
skildringar, I, Europa; — Jules Verne, Begums fem hundra millioner, overs, av Swahn; — Schtick 
och Lundahl, Låsebok for folkskolans hogre klasser I: 1; — Tomtefars sagor och beråttelser, 2; - 
Wilhelmina, Gustaf II Adolf;

från doktor P. Jonsson, Ersta sjukhus: Aimard, Friskyttarne; - v. Barfus, Diamantskatten; - 
v. Barfus, Till Sjos; - v. Barfus, Åventyr i Sydafrika; — Juel-Hansen, Erik Sjoblad, den svenske 
Robinson; - S:t Johnston, Åventyr i Australien; - Leijonskiold Oxenstierna, Konungens kapare; — 
Marryat, Nybyggarne i Canada; - Ruda, Fråmlingen från Norden;

från rektor Lindskog-. Walter Scotts samtliga romaner;
från lektor Lundal: Tusen och en natt, 4 delar;
från lektor Palmgren: Irving, The Sketch-Book, ed. Fant;
från dovstumlåraren Svanstrom: Lewenhaupt, Med Cæsar Alexander bland alligatorer och 

skallerormar;
från lårjungen i 3 Torsten Ehrenborg: Henty, På krigs- och spejarstråt;
från lårjungen i 6:2 Hans Larsen: Tavaststjerna, Hårda tider; — Thackeray, Samuel Tit

march, oversåttning;
från lårjungen i 3 Karl Otto Nord: John Hutcheson, Nancy Belis skeppsbrott; - Jules 

Verne, Kapten Grants uppsokande;
från - - -: Cederborg, Jakob Bagges skatt.

b) till myntsamlingen:
från K Vetenskapsakademien: dess minnesmedalj over Ax. Moller; d:o over C. F. Blomstrand. 
For alla de frivilliga gåvorna hembåres till givarne låroverkets varma tacksågelse.
Under låsåret har inkopts

a) for biblioteket:
Ahlenius, Sverige, hh. 13-16; — Andersens sagor, overs, av Backman; - Beasley, Writing 

for reading; - Boéthius, Kulturhistorisk oversikt av forntidens och medeltidens allm. historia; - 
Bygdén, L., Sv. anonym och pseudonym-lexikon, h. X; -. Carlson och Fagerlund, Skolgeografi, 2:a 
kursen, l:a avdelningen; — Don Quixote; — Ekedahl och Enghoff, Lårobok i allmån geografi, I; — 
Fant, Engelskt uttal; — Frohnmeijer och Benzinger, Bibelatlas; — Grimberg, Sveriges historia, II; — 
Hildebrand, Lårobok i kyrkohistorien; - Hojer, Sveriges nyaste historia; — Jåderin och Charlie^ 
Stjårnvårlden; — Lindman, Botanikens forstå grunder; — Montelius och Hildebrand, Kulturhisto
risk oversikt av forntidens och medeltidens svenska historia; - Noreen, Vårt språk, hh. 8, 9; - 
Nya låroverksstadgan m. m; — Rein, W, Encyklopådisches Handbuch der Pådagogik, Bd IV och 
V; - Samlaren 1905; - Schtick, Våridslitteraturens historia, II: 3 (hh. 24-33); —Statskalendern, 
1907; - Stead, Stories from Sandford and Merton; - Stead, Story of Aladin; - Svenska akade-
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miens ordbok, hh. 32, 33; — Sverige, h. 15; - Undervisningsplan for realskolan m. m.; - 250 
Views of London; - Ålfsborgs låns kalender 1906.

Tidningar och tidskrifter: Tidning for Sveriges låroverk, Svensk kyrkotidning, Nordisk, Ord 
och Bild, Pedagogisk, Verdandi, Mimer (hostterminen), I vår tids livsfrågor, Neue Kirchliche Zeit- 
schrift (hostterminen), Theologisches Litteraturblatt (vårterminen), Philologische Wochenschrift, Litte- 
raturblatt fur germ. u. rom. Phik, Zeitschrift fiir franz. u. engl. Unterricht, Historisk, Nyt tidskrift 
for Matematik, Naturwissenschaftliche Wochenschrift, Zeitschrift fiir phys, u. chem. Unterricht och 
Svensk kemisk tidskrift.

b) for undervisningen i levande språk och fysik:
en grafofon med dertill horande recorder samt en del rullar.

c) for undervisningen i geografi-.
Bystrom, karta over Skandinavien; - Bamberg, Afrika, phys. - 56 st, geografiska stereoskop

bilder samt stereoskop; — Tellurium und Lunarium.
d) for undervisningen i astronomi:

H. Sohlberg, himmelsglob med våtskehorisont;
e) for undervisningen i fysik:

2 pumpmodeller med stativ, Wheatstone's brygga.

E. Laroverksbyggnader och mredningsmateriel.
29. Under sommaren 1906 belades golven i de båda korridorerna på nedra botten med 

golvforhydningsmassa från Goteborgs golvfabrik. Det gamla jårnkaret på vinden, tillhorande vårme- 
ledningen, ersattes med ett nytt. Åven inkoptes nya kaminer till teckningssalen och sångsalen, var- 
jåmte vatten- och avloppsledningen i vaktmåstarens bostad omlades och en kamin till bostaden an
skaf fad es.

På grund av en utredning, som på Kungl. Overstyrelsens begåran verkstållts angående under- 
visningslokalerna vid låroverket, en utredning, som visade, att dessa numera åro i flera hånseenden 
otillråckliga, ingick rektor, jåmlikt § 214, mom. 3, av gållande låroverksstadga, i december månad 
1906 till Stadsfullmåktige i Vånersborg med anmålan om behov av byggnad for okande av låro- 
verkets lokaler i antytt syfte. Den ifrågavarande skrivelsen med bifogade handlingar har remitterats 
till stadens dråtselkammare.

Nya våggfasta syarta tavlor av samma typ som de foregående anskaffad'es sommaren 1906 
till 4 rum.

30. -
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F. Ekonomiska forhåHanden.
31. Uppgtfter om nedannåmnda till låroverket horande kassors stållning kalenderåret 1906.

Kassans rubrik

D—e—b—e—t K—r—e—d—i—t

Behållning 
vid årets 

borjan
Summa 

inkomster
Skuld vid 
årets slut Summa

Skuld vid 
årets bor- 

jan
Summa 
utgifter

Behållning 
vid årets 

slut
Summa

Byggnadsfonden . 
Ljus- o. vedkassan 
Biblioteks- o. ma- 

terielkassan . . .
Premie- och fat- 

tigkassan....

Kr.

1219

3651

327

dre

93

81

58

Kr.
1754
4637

2496

262

dre
52
95

62

Kr.
1684

dre 
54

Kr.
3439
5857

6148

589

dre 
06 
88

43

58

Kr.
2185

dre 
71

Kr.
1253
5037

2706

171

dre
35
03

41

75

Kr.

820

3442

417

dre

85

02

83

Kr.
3439
5857

6148

589

dre
06 
88

«

58
Summa 5199 32 9151 09 1684 54 16034 95 2185 71 9168 54 4680 70 16034 95

32. Under år 1906 har utgått for underhall och tillokning av
a) boksamlingarna ........................................................... kr. 411,52
b) den bvriga undervisningsmaterielen........................... „ 345,10
c) inredningsmaterielen.................................................... „ 644,05

G. Examina och terminsavslutning.
33. Muntlig mogenhetsprovning forråttades den 5 och 6 juni sistlidet år med 14 lårjungar till- 

horande låroverket och 5 från enskild undervisning under ledning av professoren m. m. fil. dr A. 
Erdmann, professoren m. m. fil. dr D. Bergendal och professoren fil. dr P. G. D. Granqvist samt 
i nårvaro av låroverkets inspektor kyrkoherden m. m. C. T. Hellgren och av eforus forordnade vitt- 
nen landshovdingen m. m. jur. dr K[. S. Husberg, kyrkoherden m. m. teol. dr J. Blomqvist, f. d. re- 
gementslåkaren m. m. ÅS J- N- Bylund och rektorn m. m. P. F. S. Nordin. Av de examinerade godkån- 
des 13 av låroverkets egna och 3 av privatisterna.

Till mogenhetsprovning under innevarande termin hava 17 låroverkets lårjungar, eller hela klass 
7:2, anmålt sig, varjåmte 6 privatister blivit hit hånvisade. I den skriftliga prøvningen, som for- 
siggick den 15, 16, 18, 19, 20 och 22 sistlidne april, godkåndes 16 låroverkets egna och 4 privatister.

o

34. Arsexamen kommer att forråttas i foljande ordning.
Uppvisning i gymnastik åger rum på låroverkets gymnastiksal mandagen den 10 juni kl. 12 midd.
Uppvisning i sang och musik anstålles i låroverkets aula samma dag kl. 6 e. m.
Under året utforda arbeten i teckning åro tisdagen den 11 juni utstållda i teckningssalen kl. 

9 — 12.
Forhor i lårodmnena hållas tisdagen den 11 juni kl. 9 f. m.-12 midd.
Efter forhorens slut sker samling i aulan, då premier och stipendier utdelas och flyttningen 

tillkånnagives, varefter ungdomen hemfbrlovas.

35. Till overvarande av dessa offentliga forråttningar får jag vordsamt inbjuda lårjungarnas 
foråldrar och målsmån, stadens fullmåktige och magistrat samt alla andra, som med vålvilligt in- 
tresse omfatta låroverket.
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36. Nåsta låsår borjar med allmånt upprop onsdagen den 28 nåsta angusti kl. 5 e. m.
Realskolans sjatte klass, gymnasiets forstå och andra ringar samt sjunde klassen samlas tisda

gen den 27 augusti kl. 2 e. m. for att undergå låkarebesiktning, varefter militårovningarna samma 
dag taga sin borjan.

Intrådes- och flyttningssokande vid hostterminens borjan må anmåla sig hos undertecknad rek
tor muntligen eller skriftliget! efter den 15 angusti och senast fredagen den 23 angusti kl. 11-12 
f. tn. på expeditionsrummet. Prøvningen av dessa borjar lordagen den 24 angusti kl. 9 f. m.

Vånersborg i maj 1907.
Nat. Lindskog.

Utdrag ur Kungl.' Maj:ts nådiga stadga for rikels allmånna låroverk, given den 18 febr. 1905.

§ 28.
1. Ej må i allmånt låroverk som lårjunge intagas under hostterminen annan ån den, som, då 

intråde sokes, redan uppnått eller som fore kalenderårets utgång uppnår tio års ålder, ej heller 
under vårterminen annan ån den, som fore utgången av nårmast foregående kalenderår uppnått 
nåmnda ålder.

2. Ej må någon, som fore det kalenderår, då intråde sokes, fyllt tolf år, intagas i realskolans 
forstå klass; och iakttages betråffande intagning i realskolans ovriga klasser, att den med ledning av 
detta stadgande for varje klass beråknade åldern ej må vara overskriden. Undantag från de i 
detta moment givna beståmmelser må rektor eller vid samskola dess styrelse efter prøvning av om- 
ståndigheterna och efter kollegiets horande kunna medgiva.

3. Intrådessokande skall forete dels intyg av vederborande pråsterskap, innehållande uppgift 
om foråldrar, fodelseort, ålder och, dår så ske kan, uppforande samt anteckning dårom, att han haft 
naturliga eller vaccinkoppor, dels ock intyg av låkare, att han icke lider av sjukdom eller lyte, som 
gor honom olåmplig for skolarbete eller kan menligt inverka på medlårjungar. Har han forut varit 
i annat allmånt låroverk intagen, skall han dessutom forebringa vederborligt avgångsbetyg från det 
låroverk, han senast bevistat, samt, dårest han overgår under termins lopp, kvitto å de av honom 
senast erlagda terminsavgifter, eller, såvida han från erlåggande av dylika i foreskriven ordning be- 
friats, bevis dårom.

§ 29.
1. For intråde i realskolans forstå klass fordras:
a) formåga att tydligt och såkert låsa innantill och att med egna ord redogora for innehållet 

av en upplåst enkel beråttelse;
b) någon fårdighet i vålskrivning;
c) någon fårdighet i råttskrivning;
d) kånnedom om viktigare beråttelser ur gamla och nya testamentets bibliska historia; några 

psalmversar;
e) fårdighet i anvåndandet av de fyra råknesåtten med hela tal, hogst fyrsiffriga, dock att icke 

må fordras anvåndning av mer ån tvåsiffriga multiplikatorer och divisorer; någon kånnedom om 
sorter och någon ovning i huvudråkning;

f) kånnedom om Skandinaviska halvons grånser, om det allmånnaste av dess hbjdfdrhållanden 
och om Sveriges huvuddelar; nårmare kånnedom antingen om Qotaland eller om Svealand och 
Norrland; formåga att på kartan utvisa det genomgångna.
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Anvisning
på ett antal for frivilliga sjålvstudier under sommarferierna 

låmpliga uppgifter.

Till femte klassen.

Engelska. Odman, En dag i ett engelskt hem, illustrerad oeli bunden (pris 3,25).
Fysik. Upprita en kurva, som anger vattnets temperaturvåxlingar under juli månad.

Barometer-, termometer- och våderleksobservationer under juli månad.

Till sjåtte klassen och forstå ringen.

Tyska. Oversåttning av valda stycken i låseboken jåmte skrivning av glosor.
Engelska. = till klass 5 samt dessutom skriftlig oversåttning och muntlig retroversion. av l:a 

kapitlet i Massey.
Geografi. Svenonius, De norrbottniska gruvfålten och Ofotenbanan (Heimdalls småskrifter, pris 0,25);

Sernander, Våra torvmossar (Heimdalls småsk., pris 0,25);
Fehr, Geografiska skildringar.
Svenska Turistforeningens årsskrift 1907.

Matematik. Losning av problem ur Exempel till ekvationslåran av A. Meyer och J. S. Hed- 
strom (pris 1,25).

Till andra ringen.

Latin. Liljeblads låsebok (de stycken, som ej medhunnits under låsåret).
Tyska. Auf rauhen Pfaden, utg. av Emil Rodhe (pris 1,50).
Engelska. Skriftlig oversåttning samt korrekt och ledig upplåsning av 3:dje kapitlet i Massey.
Historia. Boethius, Historisk låsning, antingen «Forntiden» eller «Medeltidens.
Matematik. = till forstå ringen.

Till nedre sjunde klassen.

Kristendom. C. Fr. Lundin, Kyrkohistoria, II: 1 (pris 2,75).
Modersmålet. Viktor Rydberg, Vapensmeden, Fribytaren på Ostersjon, Singoalla.

V. von Heidenstam, Karolinerna.
Selma Lagerlbf, En herrgårdssagen (pris 2,00).
Ellen Fries, Svenska odlingens stormån (pris 1,00).

Tyska. Zwei Novellen von J. Stinde (pris 1,25).



41

Engelska.. The Strand Mågazine, April 1907 (pris 0,50).
The London Magazine, March 1907 (pris 0,50).

Franska. Laboulaye, Abdallah, Paris, Charpentier (pris 3,50).
Laboulaye, Abdallah, oversåttning av Alund (pris 1,50).
L’Ami Fritz: upptecknande av de 4 forstå sidornas verbalformer (i den ordning de 
komma) jåmte resp. tema.

Historia. Gustav Low, Allmånna historien, Nyare tiden, III.
Henrik Schtick, Olavus Petri.
Harald Hjårne, Gustaf Adolf, protestantismens fbrkåmpe.

Matematik (for reallin.). Geometriska ovningssatser till Euklides’ 6:te bok av A. Lindhagen.
Ovningsexempel i algebra, II, av Jonson (pris 1,75).

Till ovre sjunde klassen.

Reallinjen.
Kristendom. C. Fr. Lundin, Kyrkohistoria, II: 3 (pris 3,75).
Modersmålet. Nat. Beckman, Hjålpreda vid uppsatsskrivning (pris 0,75).

R. Steffen, Oversikt av svenska litteraturen, del IV, 1830- 1865.
Tyska. Wilhelm Tell, utgiven av Rådmann (pris 1,50).
Engelska. = till 7:1 samt dessutom

Steffen, Från det moderna England (pris 8,00).
Cavling, London, oversåttning av Petrus Hedberg (pris 10,00).
Shakespeare’s Hamlet i Hagbergs oversåttning.
Cuthbert Bede, The Adventures of Mr Verdant Green, London, Blackwood (pris 3,00).

Franska. Dumas, Le Comte de Monte-Christo, I, Paris, Levy (pris 1,00).
Skriftlig oversåttning, avskrivning samt muntlig retroversion av sid. 5—16 i Histoire 
de Prance.

Historia och geografi. Gustav Low, Nyaste tiden, IV.
Nils Hojer, Svensk samhållslåra.
Carlson och Fagerlund, Skolgeografi, 2:dra kurs, l:sta och 2:dra avd.
A. Nordenskjold, Vegaf arden.

Matematik. Losning av studentproblem for reallinjen, utgivna av Hellgren eller Rydberg.

Latinlinjen.
Kristendom, modersmålet, tyska, engelska, franska. = till reallinjen.
Grekiska. Platos Euthyphron, utg. av A. Th. Christ (pris 1,00).
Historia och geografi. Ludvig Stavenow, Frihetstiden.

» » Konung Gustaf HI.
Otto v. Zweigbergk, Den stora franska revolutionen (n:o 22 av Verdandis småskrifter).
Carlson och Fagerlund, Skolgeografi, 2:dra kurs, 2:dra avd.

Matematik. Losning av studentproblem for latinlinjen, utgivna av Rydberg.

Till sjunde klassens reallinje eller utan hånsyn till sårskild klass.

1. Avlås temperaturen kl. 8 f. m. varje dag under juli månad och beråkna medeltem- 
peraturen.

6
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2. Angiv barometerståndet och vindriktningen vid samma tillfållen samt molnigheten, 
molnslagen och deras riktning.

3. Anteckna timmen samt temperaturen, då dagg bildas,
4. Forfårdiga en regnmatare och uppmåt nederborden under sommaren.
5. Hurudan har vindriktningen varit, då det regnat?
6. Uppteckna tiderna for sommarens åskvåder, hagelbyar (och jordbavningar) samt angiv 

deras varaktighet och karaktår.
7. Undersok temperaturen en å två ganger i veckan i en kål la.
8. Beståm ett molns hastighet genom observationer på molnskuggan.
9. Forfårdiga en elektrisk ringklocka.

10. Uppmåt det avstånd, på vilket du hor ett enstavigt eko.

Nat. Lindskog.
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JJen store svenske konung, som i egenskap af Gustaf Adolfs 
och Axel Oxenstiernas testamentsexekutor energiskt gick fram på 
den af svenska statskonsten långt forut inslagna vågen till ett domi- 
nium maris baltici och dårunder hade lyckan gora en erofring, 
hvarigenom “hemstaten" eller det nationella svenska kårnlandets 
ofullgångna territorium i soder våxte ut till hafvet, ett landforvårf 
så oåndligen betydelsefullt, att det Sverige, som efter Ostersjomo- 
narkiens fail stod kvar, utan detsamma svårligen skulle kunnat håfda 
sitt politiska sjalfbestånd, denne konung har ront odet att, sårskildt 
for sitt andra krig mot Danmark, bli ganska omildt bedomd, och 
detta ej blott af danska historiker — något som mindre bor våcka 
undran i betraktande af den partiska ensidighet, nationell historie- 
skrifning så lått forfaller till — utan åfven af en svensk håfda- 
forskare (Fryxell) som tydligen bemodat sig om att aflågga vackra 
prof på frigjordhet från bornerad chauvinism. I hvilken anda 
denne skildrat de tilldragelser, som ledde till brytande af 1658 
års fred med Danmark, framlyser ur foljande tirad: "En gang 
skola sanning och råttskånsla segra ofver det råttsbegrepp, som 
tadlar tsar Peters troldshet mot Karl XII men ursåktar Karl Gu
stafs likartade, ja, ånnu såmre beteende mot Fredrik III år 1658«.1) 
— En beståmd gensaga mot Fryxells uppfattning af Karl Gustafs po
litik gent emot Danmark vid ifrågavarande tid inlades for tjugufem 
år sedan af Victor Granlund, hvilken ståmplar Fryxells framståll
ning såsom "skef och vanstållande" och uttalar hoppet, "att den 
tid skall komma, då en af våra storsta konungars minne skall full- 
ståndigt rentvås från de obevista och oråttmåtiga beskyllningar, 
som hr Fryxell ej tvekat att fåsta dårvid".2)

’jBeratt. ur Sv. hist 12 d., s. 255. 4 uppl.
2)Hist. Bibliotek, 6, s. 220 n. 2.
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En med Fryxells nårbeslåktad uppfattning har visserligen håf- 
dats af bl. a. danske historikern Fridericia1). Men gent emot den
nes vrångbild står F. F. Carlsons på talrika urkunder fotade, med 
Pufendorfs2) i det hela samståmmande teckning af de på Roskilde- 
freden foljande håndelsernas forlopp, en lugnt objektiv skildring, 
som gor fredsbrottet mycket forklarligt och dårfbr också helt na- 
naturligt ej låmnar rum for några nedsåttande omdomen om Karl 
Gustafs handlingssått.3)

’) J. A. Fridericia, Adelsvældens sidste dage, 7 Bog.
-) Pufendorf, De rebus a Carolo G-ustavo gestis, Lib. V. — Ifråga- 

varande verk år i grund och botten en urkundsmosaik, men icke desto 
mindre eller kanske just darfbr talar Carlson (Forord till CarlX Gu
stafs hist.) om “det hoga varde, detta arbete åger“, och O. Mahnstrom 
(Sam. Pufendorf och hans arbeten i Sveriges historia) sager (s. 76): 
“Hvad betraffar noggrannhet i kallstudiet samt en rent objektiv fram
stållning kunna få historiska verk från denna tid måta sig med detta“. 
— Pufendorfs uppfattning specieilt af det fbreliggande amnet kon- 
centrerar sistnamnda fbrfattare (s. 82) i foljande ord: “Fredsbrottet 
biir (under sådana omstandigheter) ej ett lomskt ofverfall, utan ett 
ondt, som danskarne sjålfva ådragit sig“. — “Som bekant har“, fort- 
såtter han, “detta krig i historien stamplats som en flack på Karl Gu
stafs hjålteara, en dom, hvilken af ven falts af svenska forfattare. Men 
den moderna forskningen har- beriktigat denna uppfattning, och den af 
Pufendorf lamnade framstållningen bar åter kommit till sin ratt“.

8) Carlson, Sveriges historia under Carl X Gustafs regering.
4)Carlsson, anf. arb. s. 567. — I Sveriges historia af O. Montelius

ni. fl., 4 del. s. 393—91, har Magnus Hojer på ett ofvertygande satt
forfaktat den meningen, att fbrdragsbrottet begåtts af danska rege
ringen. —

Emil Hildebrand, Sveriges historia B. 3, afd. 5, s. 580, intar en
medlande standpunkt mellan de båda polerna Hojer och Fridericia:
“skulden11 (for den slutna traktatens sonderrifvande) “drabbar icke
uteslutande den ena parten11.

Efterfoljande lilla undersokning skall, hoppas jag, låmna något 
bidrag till utredningen af frågan, huruvida en omutlig och san- 
ningskår forskning nodvåndigt kråfver, att vi kasta en mbrk skug- 
ga ofver "en af de utniårktaste regenter, som suttit på Sveriges 
tron"1).

Den i febr. 1658 afslutade Roskildefreden hade i mångt och 
mycket karaktåren af ett hastverk, hvarfor ock åtskilliga af dess be- 
ståmmelser kråfde fortydligande tillågg. Alltså blef det af noden 
att åfven efter nåmnda fredsslut fortsåtta svensk-danska underhand
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lingen. Denna kom emellertid att få en vidgad uppgift i foljd 
dåraf, att danskarne redan vid Roskildefredens afslutande antydt 
sin benågenhet for en defensivallians med Sverige1). Karl X till- 
motesgick denna onskan och afsånde d. 13 mårs till Kopenhamn 
riksrådet Sten Bjelke och slatssekreteraren Petter Julius Coyet som 
underhandlingskommissarier, forsedda med fullmakt att ofverens- 
komma om ett defensivforbund mellan Sverige och Danmark.

Pufendorf, anf. arb. Lib. V, § 24. —
Att initiativet till en alliansunderhandling utgått från dansk sida, 

framhålles afven i en af P. J. Coyet år 1658 utgifven skrift med titel: 
Fxpositio causarum, quibus S. R. M. Sveciæ helium a Bege Regnoque 
Daniæ sibi illatum, etiam post pacem Roschildiæ initam, continuare 
ooacta fuit. — I den svenska ofversåttningen: “Grundeligh underrat- 
telse om The Rattmåtige Skåal och Vichtige orsaker, uthaff hvilka 
H. K. M, vår allernådigaste Konung vardt nodgat at - - åter fortsåt- 
tia - - feigden emoot Danmarck“, heter det å sid, 12: Ty begarte the 
(Danske) forst i Torstrup, sedan i Roskild, at båggie Sijdors Commis- 
sarier måtte forderligast trada tilsamman, til at upratta och sluta ett 
narmare forbund och Alliance emellan båggie thesse Nordeske Cro- 
nor. Hvilken theres begaran man å Svenska Sijdan intet hafver uth 
slagit - - -

Af hår nåmnda båda arbeten citeras i det foljande omsom latin
ska originalet. omsom den svenska ofversåttningen, något som har sin 
grund dari, att den senare ej upptager alla bilagor, som åtfolja den 
forrå skriften.

2)Har torde vara platsen att citera de viktiga 3 forstå punkterna 
af traktaten i fråga:

§ 1. Forst skal emillan bågge theras Maj:ter, theras successorer’, 
Rijken, lander o. s. v. vara en stadig, evigvarande och oigenkallelig 
Fridh, således at har effter all Missforstånd, Ovillia, Tvedracht, Oenig- 
het, Fiendskap, Krijg och Feigde uphåfves och andes, jåmvål och hvad 
aff bågge Sijdor, såval fdrr som uti varande Orlogstijdh kan vara fore- 
lupit, formedelst en General och till alla sig stråckande Amnisti, alde
les forgåtes och aldrigh någonsin mehra ihugkommes eller påorkias. 
Och thermed och i stallet igen upråttas, stifftas och erhålles stadigh

Underhandlingen stotte emellertid snart på oofvervinneliga 
svårigheter. De vårsta stotestenarna lågo i Roskildefredens andra och 
tredje paragrafer2). Enligt den forrå fick ej den ena makten stå i 
forbund med den andras fiender. Den enes fiende kunde m. a. o. 
ej vara den andres van. Hårmed år visserligen icke uttryckligt 
sagdt, att den enes fiende också skulle vara den andres, men detta 
forutsåttes i § 3, dår de båda makterna forpliktas att gemensamt 
utestånga fråmmande fientliga flottor. En dylik endråktig sam- 
verkan mot gemensamma fiender, hvad annat år vål detta ån 
bundsfbrvantskap? Redan i och med Roskildetraktaten hade fblj- 
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aktligen uppråttats ett slags allians mellan Sverige och Dan
mark1). Ej underligt då, att nåmnda fordrag fodde tanken 
på ett nårmare formligt forbund, en skandinavisk enhetstanke, 
som ofta hågrar i vår historia. Enligt Karl Gustafs mening skulle 
detta forbunds nårmaste uppgift bestå i att med samlad styrka från 
Ostersjon afhålla Sveriges fiender hollåndarne och alltså trygga 
svenske konungen for inblandning från detta håll i den polska 
fejden. Hollåndarne skulle alltså åfven af Danmark betraktas 
såsom fiender. Man må ej fortånka danskarne, om detta hbgeli- 
gen bjod dem emot, helst som redan sedan 9 år tillbaka existera- 
de ett forbund emellan Generalstaterna och Danmark, riktadt just 
emot den agressiva, for Danmarks fria sjålfbestånd så farliga sven
ska stormakten. Med hela sitt hjårta hångde danskarne fast vid 
detta hollåndska forbund, som de i Roskildefreden utbytt mot en 
svensk tvångsallians, som hade sin udd vånd mot den makt, vid 
hvilken Danmark var fåstadt med gemensamma intressens starka 
band.

1)I bref till sina kommissarier (Éiksregistr. d. 6 maj) yttrar konun
gen: “vore oss alliance nog, om the holle Rothskildske Pacter“. -

h Epistola amici ad amicum: De causis renascentium dissidiorum 
Sveco-Danicorum (Script. Hamburgi d. 11 aug. a. 1658): Cum pax 
præterita hyeme concluderetur, non destiterunt Dani instantissime 
flagitare, ut legati a rege Sveciæ Hafniam mitterentur ad arctius 
foedus secum concludendum, cujus antea fundamenta articulis primo, 
secundo & tertio instrumenti pacis jacta erant.

Wanskap, godt fortroende, Enigheet och. trogen Naboskap, så att then 
ene Parten thens andres gagn och basta med ord och garningar lika 
som sitt egit befordrar och forsvarar; och hvad som halst then an
dras person, regering, riken, land och undersåtere kan vara for 
når och till skada, thet sokia att affanda och så mycket mbijeligit ar 
forhin dra.

§ 2. Och på thet sådant thesto båttre måtte ske och godh for- 
troligheetund erliållas emillan bagge theras Maj:ter och rijken, Sverige 
och Danmark, skole på bagge sidor rennncieras och uphåfvas alle the 
Alliancer och forbund med andre potentater, konungar, furstar, Esta
ter och Republiqver, ehvem the vara kunne ingångne och upråttade, 
enthere Parten til Præjuditz och forf ång; Såsom och efter thenne 
dagh ingen Alliance goras aff then ene emoot then andre, eller then 
andras fiende uthi någon måtto eller under hvarjehanda Prætext och 
forewandt assisteras ock understodjas.

§ 3. Til samma ånde ar oss emillan føraffskedat, belefvat och på 
bågge sijdor uthlofvat at icke tilstadia någon frammande fiendtlig Or- 
logzflotta, ehoo tLen och vara kan, at passera och lopa genom Sundet 
eller Belt in uthi stersion utan thet sokia, hvar å sin sijda effter all 
moijeligheet at forhindra och affvårja.



Liksom en gång forut under Karl Gustafs regering1) trådde 
Nederlånderna hindrande i vågen for ett nårmande mellan de nor
diska makterna. Samme man, som i borjan af 1656 korsat Karl 
Gustafs plan att med sig forbinda Danmark till uppråtthållande af 
Ostersjons frihet, hollandske ambassadøren Conrad von Beunin- 
gen2), upptrådde nu, alldeles som han varit omedveten om att 
Roskildefreden, med sonderslitande af det forutvarande dansk-hol- 
låndska forbundet, dragit Danmark dfver på Sveriges sida och ståilt 
det i politisk motsats till Holland8).

*) Carlsson, anf. arb., s. 400.
2)Se om honom P. W. Becker, “Samlingar till Danmarks histoi'ia 

under Kong Fredrik IH:s regering, 1847.
s)Beuningen skrifver den 17 april (Bil. Lit. P. till Expositio causa- 

rum etc.) till Generalstaterna bl. a.:------“ende hoop ick met de naeste 
post te sullen connen adviseeren, met wat resolutie ick daerop by syn 
Mayst. bejeegent sall syn, met Vertrowen dat die sall uytvallen tot 
Contentement van haer Ho. Mo. welckers Vruntschap ende alliantie 
men my verseekcrt syne Mayst. sick trouwhertelyck altyt sall trachten te 
conserveerenu. —

4) “Grundeligh underrattelse“ etc,
5) Quo (Beuningens) suggerente etiam dani studebant se obligatione

exsolvi alios ingressu maris Baltici arcendi. — Pufendorf, Lib. V, § 31.

Beuningens stråfvan gick ut på att dels uppråtthålla det dansk- 
hollåndska forbundet, dels att påverka den mellan Sverige och 
Danmark inledda underhandlingen i sådan riktning, att for Holland 
menliga beståmmelser ej måtte komma att i fordraget inflyta. Detta 
framgår af hans memorial till danske kungen af d. 16 april4), dåri 
anhålles, "det uti traktaten med Sverige icke något må slutas och 
goras, som lopa emot de forrige traktater emellan detta riket och 
de forente Nederland och i någon måtto dem præjudicerar utan 
fast heller de artiklar uti Roskildefordraget, som formå, att intet 
gora den andras fiender något bistånd, och alt utesluta utur Oster- 
sjon alla fientliga orlogsflottor5) måge uti den alliansen, som år un
der hånder med Sverige, således uttydas, att de H. H. Gen. sta- 
terna kunde finna contentement" etc. — Orden: "således uttydas" 
åro rått upplysande, ty de roja Beuningens forhoppning, att allians
underhandlingen skulle kunna tjåna syftet att på något sått fortol
ka och bortforklara Roskildetraktatens 2:dra och 3:dje §§. Dan
skarne lånade allt for villigt sitt ora åt dylika ingifvelser: I ett 
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bref d. 22 april till Wrangel1), hogste befålhafvare ofver de i Dan
mark kvarstående trupperna, klagar konungen ofver att danskarne 
"comportera sig så underligt" - - "och visa kold i afhandlan- 
det af allianstraktaten". Med anledning håraf får Wrangel befall- 
ning att forsiktigt fora svenska ockupationsarmén ofver från Sjal- 
land till Fyen men icke utrymma2) denna 6 eller Fredriksodde 
"forr, ån allt år riktigt", samt beordras kommissarierna d. 23 
april3) att låta frågan om en allians hvila, ifall Danmark visade 
kallsinnighet. Alliansunderhandlingen återupptogs visserligen kort 
dårpå, men redan i midten af maj fingo kommissarierna konung- 
ens order att definitivt låta densammma falla och for framtiden 
inskrånka sig till att soka med de danska kommissarierna tråffa 
ofverenskommelse om en s. k. Nebenrecess^), vid ett annat tillfålle 
af Karl Gustaf åfven benåmnd "exekutionstraktat".5) — Hårmed 
intråder underhandlingen i ett nytt skede. Uppgiften begrånsas, 
men på samma gång bli de linier, man hade att folja, klarare; 
svenska underhandlarne fingo en fastare position, for såvidt det nu 
for dem endast gålide att, stbdda på Roskildefreden, i vissa punk

’jCit. af Darlson, anf. arb., sid. 489, n. 1.
2) I Roskildefredens 16 § uppraknades, hvilka delar af Dan

mark, som på vissa fastslagna terminer successive borde utrym- 
mas af svenska ockupationshåren mot det, att från dansk sida i gen- 
gald ofverlamnades åt svenska kommissarier det ena noga beståmda om
rådet efter det andra af de aftradda landsdelarne. De sista danska 
territorierna skulle svenska armén låmna den 1 maj; de voro Fyen, 
Jutland, Slesvig, Holstein, Stormaren och Ditmarsken jamte dithoran- 
de oar.

8)Detta bref cit. af Fridericia, anf, arb. s. 337.
4)I bref af d. 17 maj uppmanar konungen kommissarierna att in

tet “efterlåta af det. som oss tilistår in instrumento pacis Roskilden- 
sis“ samt soka “allianstraktaten deklineret och abrumpera, dragandes 
i Nebenrecessen in, hvad som reda kan vara antingen afhandlat 
eller hårefter kan afhandlas i konformitet af Roskildske pacternes be- 
stadielse“- —

Har åberopade bref ar hamtadt ur: “Underhandling om en Birecess 
till fredsfordraget i Roschild år 1658“ i Adlersparres Hist, samlingar.
5 del. — Nar i det folj. utan vidare åberopas skrifvelser från Karl Gu
staf till sv. kommissarierna eller omvandt, återfinnas de tryckta i sam
ma kålla. De bref åter, om hvilka jag tagit kånnedom i riksarkivet, 
arosårskildt utmårkta medR. A. eller Riksregistr.

c) Denna benåmning anvander konungen i sin relation “till Rådet 
angående det Danska vasendet“ af den 4 augusti 1658, trvckt som Bil. 
F i Geijerstam-Svedelius afh.: Om orsakerna till konung Carl X Gu
stafs anfall på Danmark i august 1658.
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ter, dår det befanns nodigt, supplera och fbrtydliga svåfvande be- 
ståmmelser, dra ut de nårmaste konsekvenserna och pådrifva ut- 
/o randet.

Hår framståller sig helt naturligt till hesvarande en fråga: 
Huru forklara, att det just var från danskarnes sida, som det forst 
våcktes forslag om en svensk-dansk allians, då de foljande under- 
handlingarna om densamma klarligen lade i dagen, att anbudet 
icke var allvarligt menadt? Svaret hårpå gifver Karl X sjålf, då 
han såger, att danskarne for att finna "lågenhet till att genombåra 
dee nyligen slutne pacter, sig offererat till tractat af alliance, på 
det att de - - - under namn af forbunds syftande måtte hafva 
rådrum pacterne att enervera"---- 1). Coyet såger2): "Om jag 
icke ånnu mig opponerade, skulle de danske under præte^t af 
allianstraktaten en stor del af Rpschildiske freden sig till advantage 
foråndrat hafva." - Ett exempel på huru danskarne forsold att i 
en viktig punkt till sin fordel vrånga Roskildetraktaten ger nyss- 
nåmnde underhandlare, då han yttrar3), att “de danske kommissa- 
rierna - - genom deras projekt" sokt "suspendera dess (Roskilde- 
traktatens) kraft och obligation af dubio bellorum eventu, uti hvil- 
ka svenske konungen nu invecklader år och nårvarande alliancen 
onyttig gor"4). — Att så såtta i fråga, det svensk-danska forbun
det skulle tråda i kraft forst då, når de krig, i hvilka Sverige for 
tillfållet invecklats, slutat, var tydligen ett våldforande af Roskilde
traktaten, som utan alla restriktioner forpliktade de båda rikena att 
samfåldt forsvara Ostersjbn mot gemensamma fiender.

’)En återklang af dessa ord moter oss lios Pufendorf (Lib. V, § 24): 
Ast deinceps patuit a danis de isto foedere astute fuisse injectum elu- 
dendis capitibus pacis Koschildensis, quæ rex in futurum præcipue 
utilia sibi ducebat.

2)I bref till Elirensten d. 30 april (Adlersp. Hist saml.)
S)I bref tilll konungen d. 27 juni.
*)Literæ Beuningii ad Graphiarium ordinum (Lit. P. i Expositio etc.) 

d. 17 april: - - quoniam Sveci defensivo quodam foedere contenti simt, 
quod solummodo super Regna Sveciæ & IJaniæ se extendat, nullasque 
conquisitas Svecorum provincias comprehendat, nec prius sit obligato- 
rium, quam finita bella forent, quibus Svecia nunc occupatur, (ende 
niet obligatoir soude syn, voor ende elleer d’Oorlogen, welcke Sweeden 
teegenwordick heeft, sullen syn geeyndicht) nullus dubito, quin hac 
ratione foedus istud perficiatur, præsertim quod, ut intelligo, Com- 
missarii Danici in novissimo congressu cum Legatis Svedicis per 
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Forklaringen till att alliansfbrhandlingarna frestade till angrepp 
på Roskildefreden år lått gifven. Någon sårskild, formlig allians 
hade i Roskilde ej ingåtts. Bektraktar man då saken helt abstrakt, 
så år odisputabelt, att af tvenne om ett forbund delibererande kon
trahenter hvardera bor åga att efter eget skbn antaga eller for
kasta af den andra fbreslagna beståmmelser.

Visserligen voro forbundets grundvalar redan lagda genom 
Roskildefredens tre forstå paragrafer, men då det nu gållde ej blott 

■att skapa åtskilliga fullt nya stadgandan utan åfven att bfverens- 
komma om flera i samklang med nåmnda traktat stående tillåggs- 
•och fdljdbeståmmelser, så år tydligt, att man ej på ett rent meka
niskt sått kunde tillfoga de senare utan nbdgades — for att kun- 
na organiskt inordna tillsatserna - såtta under debatt alla for 
bundsbeståmmelser, således åfven de i Roskildetraktaten ingående, 
med afseende på hvilka ingen principiell foråndring kunde vidta- 
gas utan kullkastande af densamma. Tvifvelsutan ha danskarne 
redan från borjan insett fordelen af att på detta sått få åter upp- 
taga till diskussion de i så hbg grad besvårande andra och tredje 
paragraferna af Rosk.-freden. Under sådana forhållanden år klart, 
att, vid underhandlingarnas bedrifvande, från dansk sida ingalunda 
■skulle rbjas någon månhet att skarpt markera grånsen mellan så
dana beståmmelser, med afseende på hvilkas affattande Danmark 
hade fria hånder, och sådana, hvilkas forandring var liktydig med 
traktatsbrott. Det var denna danskarnes motvilja mot att spela rent 
spel och stråfvan att begagna alliansunderhandlingen till medel att 
partiellt såtta Roskildetraktaten ur kraft, som formådde Karl Gustaf 
att slå tanken på ett nårmare stipuleradt formligt forbund ur hågen 
och befalla sina legater att hådanefter blott låta sig angelåget vara 

modxim Projecti se in hane sententiam jam dudum declaraverint. — 
•Jfr artiklarne 4 och 5 i de danska kommissariernas af Beuningen har 
åberopade projekt till allianstraktat, framlåmnadt d. 11 maj 1658. Har 
heter det, att, om ettdera riket, Sverige eller Danmark, angripes till 
lands eller vatten af hvem det vara må, det andra ar forpliktadt kom
ma till hjalp med 10 goda och val utrustade orlogsskepp, “naar den 
or lo g hafuer ende, som Sweriges Crone nu er udi bestod''1.—

Anmårkningsvårda aro Coyets of vanstående ord: “nårvarande alli- 
ansen“, ty de visa, att for denne existerade en svensk-dansk allians 
redan i kraft af Roskildefordraget. Jfr ofvan s. 6, n. 1.
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att genomdrifva ofvanberorda Nebenrecessen. Hårmed var upp- 
giften forenklad och danskarnes rorelsefrihet inskrånkt; men, så
som vi uti det foljande skola finna, hade icke ens hårigenom fore- 
byggts attentat mot och tummande på Roskildetraktaten från dansk 
sida. Då hårtill kom, att svenska kommissarierna ej helt kunde 
fritagas från beskyllningen att någon gång hafva framstållt kraf( 
som icke oomtvistligt ågde hemul i fredsurkunden så blef folj- 
den, att nebenrecessunderhandlingen drogs ut ofver hela två måna- 
der for att omsider ånda i en katastrof. — Då denna utgång otvif- 
velaktigt i allra fråmsta rummet år att skrifva på råkningen af 
Sandspårmingsfrågan, torde en relativt isolerad och dårigenom 
mera ofverskådlig framstållning af underhandlingarna rorande den- 
samma hafva goda skål for sig i en uppsats med sådant syfte som 
foreliggande. Ett dylikt losryckande af hufvudfrågan har det fore
trådet framfor en synkronistisk parallellbetraktelse af de många spors
mål, som under Kopenhamnsdeliberationernas gång samtidigt stodo 
på dagordningen, att uppmårksamheten ej drages bort från huf- 
vudhandlingen. Om jag således å ena sidan ej vill låta denna 
skymmas af flera jåmsides lopande biepisoder, kan jag emellertid 
å andra sidan ej undgå att såsom ingress forutskicka en hastig 
ofverblick af några bland ofriga stridspunkter1), nåmligen dem, 
som med hufvudfrågan ha det gemensamt, att de kasta ett skarpt 
Ijus ej mindre ofver sjålfva råttsfrågan ån ofver danska regerin
gens bristande lojalitet och goda vilja.

En mycket segsliten fråga blef den, huruvida Hvert, som ej 
uttryckligen omnåmnts i fredsurkunden, skulle folja Skåne åt eller 
icke. Karl X ansåg det forrå otvetydigt framgå af ordalydelsen i 
Roskildetraktatens 5 §, att Skåne skulle aftrådas med "alla till 
bede provins liggande dar." Den svenske konungens anspråk be-

*) Helt låmnas å sido frågan om Bremervorde, om exekutionen af 4 8 
Koskildefreden, hvilken stadgade tullfrihet for svenska skepp i Oresund 
och Bålten samt deras fritagande från skyldigheten att “visa några certi
fikationer på innehafvande varor“. Likaledes forbigår jag hvad Karl Gu
staf sjålf betecknat med epitetet “mindre saker“, såsom restitutionen 
af de med salt lastade svenska skepp, hvilka af danskarne tagits fore 
krigsforklaringens utfardande, samt återlamnandet till grefve Konigs- 
mark af egendom, som blifvit honom afhand efter Koskildefredens in- 
gående.
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stredos emellertid af danskarne, mest af "råddhåga", att Karl Gu
staf kunde komma att anlågga en fåstning på ons.mot Danmark 
vettande sida. Likartadt var det skål, som forrnådde den senare 
att orubbligt vidhålla krafvet på “Hvens erhållande till Skåne", 
nåmligen att Landskrona hamn helt och hållet kunde “af 6n in- 
commoderas"1). Jagh slepper icke Hveen thet koste mig och pahr 
blåå ogon", skref konungen till sina kommissarier-’). - Slutligen 
måste också danskarne samtycka till att aftråda 6ns). Men hårmed 
var denna tvistefråga icke bragt ur vårlden. I sak hade visserli- 
gen de danske gifvit med sig, men nu återstod att i nebenrecessen 
formulera aftrådelseklausulen, och hårvid erbjod sig for danska 
regeringen ett med begårlighet omfattadt tillfålle att strida om ord. 
Sålunda “improberade" de danske, att den 10 § af svenska kom- 
missariernas forslag till nebenrecess angaf skålen till aftrådelsen, 
något som Coyet dåremot fann vara "hognodigt". Sådan var ock
så svenske konungens egen mening: Hvens aftrådelse borde moti
veras dårmed, att dn var ett “pertinens till Skåne". Danskarnes 
gensaga håremot lydde: "K- M. kunde icke mer begåra af dem ån 
sjålfva Insulen" jåmte en forklaring, att den "hårefter skall vara 
cch hållas for — — ett odisputerligt pertinens till Skåne".4) Detta 
uttryckssått innebar åter enligt svenska kommissariernas mening 
“en transpositio af perioderne": De danske "invertera ordinem", 
då de såga, att "Hven forst aftråddes och fordenskuli hårefter ett 
appertinens till Skåne skall vara".5) — Sålunda stodo två oforen- 
liga yrkanden emot hvarandra, till dess slutligen Karl Gustaf gaf 

‘jKon. till kommiss. d. 17 maj.
2)I ett egenhandigt postscriptum till ofvan citerade bref. — Antag- 

ligen år det val detta kraftuttryck, som forleder Fridericia (anf. arb. s. 
340) till påståendet, att Karl Gustaf lade “størst vægt paa afstaaelsen 
af Hven . Denna uppfattning strider emellertid mot konungens egna 
ord, enligt hvilka han uttryckligen betecknat en helt annan fråga 
med epitetet “essentielast". — Se Carlson, anf. arb. s. 503, n. 1. —■ 
I och for sig vai’ Uven fbga vårdefullt: Enligt Ulfelds uppgift fun- 
nos 1658 på 6n — — omkr. 30 bonder. Den årliga råntan gick till 
400 rdr. —

s) Coyet till konungen d. 1 juni.
4) Coyet till Ehrensten den 11 juni.
s)Kommiss. till kon. d. 11 juni.
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vika och dekreterade,1) att “Hven simpliciter (d. v. s. utan någon 
motivering eller annat tillågg) cederes", hvarigenom, såsom det 
vidare heter, "danska samvetet eller åran icke med något ord 
choqueras".2)

Nu åndtligen kunde det val tyckas, som om alla hinder for 
uppnående af samforstånd i den omstridda punkten skulle vara un- 
danrojda, men af en senare skrifvelse från Coyet framgår, att så 
ej var fbrhållandet.8) Forst den 28 juni fbrklarar sig konungen 
"med 10 artikelens correction benojd"4). -

Nu kan man med allt skål uppkasta frågan: Då Sverige ju 
vunnit hufvudsyftet, hvarfbre Så strångt hålla på sjålfva ordalydel- 
sen i en paragraf? Tydligen dårfor, att, om 6n i fråga rått och 
slått utan vidare aftråddes, det hela låtteligen kunde få sken af ett 
medgifvande från svensk sida, att cederandet ej grundade sig på 
Roskildetraktaten utan forst efter dennas ingående med maktspråk 
framtvungits5).

Och hårmed åro vi inne på den intressantaste sidan af saken: 
Hvilkendera parten innehade den starkaste råttsståndpunkten ? 
Fridericia såger helt kategoriskt, att "Sverig havde fulstændig Uret 
i Kravet paa Hven". Motiveringen hårfor år foljande: 1) on 
horde under Kronborgs lån, 2) bbnderna voro "vornede" på sam
ma sått som de selåndska, 3) under fredsforhandlingarna hade 
svenskarne gjort sårskildt yrkande på 6n utan att denna dock sår- 
skildt nåmndes i traktaten.

^Kon. till kommiss. d. 16 juni.
2) De sistnamnda orden syfta på en från dansk sida gjord in- 

vandning (omtalad i Coyets bref till Ehrensten, cit. s. 12, n. 4), att 
“H. K. M. borde låmna dem det soulagement, det de tillika med lan
det icke borde qvittera åran, tvingandes dem att bekånna, att till- 
forene hafva Ijugit, då de Hven ett pei’tinens till Skåne att vara 
nekade“.

3)D. 23 juni: “Atminstone skall jag soka uti det oss sist 
tillskickade projektet att foga desse orden såsom ett pertinens till 
Provinden Skåne-------så att således articulen skall lyda, att be:de o 
K. M. och Sveriges Chrono hårmed såsom ett pertinens till Provinden 
Skåne uttryckligén afstås ocb aftrades“ etc. Danica R. A.

*)Kon. till kommiss,
5)De danske “vilja låta varlden forstå, att hon fon) icke hafver 

varit ett appertinentz till Skåne, utan nu eljest af samtycke och con- 
tractu eller med trug och tvång dem ifrån tagen11 — — — Kon till 
komm. d. 16 juni.
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Den danske forfattaren aktar icke nodigt upptaga till bemo- 
tande den redan for 250 år sedan forebragta motargumentation, 
hvarigenom kraften af ofvannåmnda bevisgrunder våsentligen for- 
svagas1). Det enda, som enligt Fridericias mening kunde tala for 
att on horde till Skåne var, att invånarne sedan 1634 "var hen
viste til at have Skaane Landsting som Appelinstans fra deres 
Birketing"2); men hårvid faster forf., mårkvårdigt nog, ingen vi- 
dare betydelse. Gent emot det forhållandet, att Hven horde under 
Kronborgs lån, våger for honom det faktum ingenting, att vid fre
dens ingående 6n alltsedan Kristian IV:s formliga forordning år 
1634, d. v. s. nåra ett fjårdedels århundrade, lydt under skånska 
landstinget, hvilken samhorighet åfven i forna tider - under de 
årtionden Skåne var forenadt med Sverige — bestod.

*) De i det foljande andragna skalen for Hvens “pertinens11 till Skå
ne åro foretrådesvis hamtade dels från Coyets bref till Karl Gustaf d. 
8 maj 1658, dels från konungens relation till rådet “angående det dan
ska vasendet“ d. 4 aug. s. å. Se Geijerstam-Svedelius, anf. arb., Bil 
C och F).

2) Tydligen for att rådda Hven åt Danmark hade man, som Fride- 
ricia sager,' “lidt kluntet gjort om“ det forhållandet, att 6n var judi- 
ciellt sammanhorande med Skåne, genom ett antedateradt bref d. “/» 
1658. — Med af seende harpå yttrar Karl X: “Våra rationes ofvervåga 
långt deras, i det att både olim och nu efter Tostrupiska slutet den 
on hafver legat till Skåne och nyligen åter till Selands jurisdiktion lagd 
år“. Kon. till kommiss. d. 17 maj.

Till vederlåggande af det andra skålet, nåmligen att, då Hvens 
bonder voro vornede ("asscriptitii giebæ") på samma sått som de 
selåndska, on måste hora till Seland, har man invåndt: År detta 
en nodvåndig konsekvens, så kunde Karl Gustaf gjort anspråk på 
Amager såsom ett pertinens till Skåne, ty denna os bonder voro 
friaJiksom de i Skåne!

Vidkommande Fridericias tredje och sista argument, att de 
svenska underhandlarne i Vordingborg uttryckligen forbehållit Hven 
åt Sverige, men att 6n sedan vid fredstraktatens slutgiltiga redak
tion i Roskilde ej omnåmnts, må erinras, att detta forhållande alls 
icke innebår något svenskarnes uppgifvande af forut framstållda 
anspråk. I Vordingborg hade man helt naturligt funnit det af 
noden att expressis verbis forsåkra sig om Hven, ty dår uppgjorda 
landaftrådelseforslag talte rått och slått om Skåne utan något till- 



15

lågg. Helt annat var forhållandet med Roskildetraktaten. Att i 
denna urkund uttryckligen uppta Hven var onodigt, då det dår 
hette: "Skåne med alla tillhorande dar"1) och man från svensk 
sida betraktade som sjålfklar sak, att Hven vore en bland de skånska 
oarne. •— Denna uppfattning hvilar både på historiska och geo
grafiska grunder. Meranåmnda o har, såsom Coyet påvisar, "all- 
tid foljt Skåne efter«, såvål når detta land pantsattes till grefve Jo
han af Holstein, som når det mot en losesumma forvårfvades af 
Sverige eller till sist af Magnus Erikson aftråddes till Danmark. 
Men om Hven icke varit ett "pertinentz till Skåne", skulle denna 
6 ej stadse vid ombyte af hårskare ha gjort sistnåmnda land 
såliskap.

1)I § 5 Roskildetraktaten heter bl. a., att “Kongl, Maj:t i Danmark 
beviljat och samtyckt — — — att afstå, och aftråda till H. Kongl. 
Maj:t, dess successorer, Sveriges konungar och krono provinserna Hal- 
land (som for detta kronan Sverige till fbrsåkring hafver varit in- 
rymd), Skåne, Blekinge, Bornholm med alla till bede provinser, land 
och lån liggande stader, slott och fastningar, bar, skar“ etc. — I lat. 
bfvers. åtei’gifvas de sistnamnde orden på fblj. satt: “Scania, Blekin- 
gia, Bornholmia una atm omnibus ad dictas Provincias. Regiones atque 
Præfecturas pertinentibus Urbibus, Arcibus, Castellis ac Munimentis,. 
Insulisu etc. —

2) I denna paragraf heter det bl. a.: “Sammaledes cederas Kongl. 
Maj:t och kronan Sverige af Kongl. Maj:t och kronan Danmark Bohus 
slott och lån samt Trondhjems gård och lån med alla---------- apper- 
tinentier etc.

8) “Det kom till forbittrade strider om — — on Hven, hvilken Karl 
Gustaf icke utan skål ansåg som ett urgammalt Skånskt land, och om.

Denna historiska samhorighet åter år ur geografisk synpunkt 
vål motiverad. Ty såsom Karl Gustaf sjålf yttrar: "Den terminus, 
som loper midt i Sundet, innesluter samma 6 till svenska sidan"- 
"Naturen har sålunda sjålf lagt denna 6 nårmast till Skåne".

Mitt slutomdome om kontroversen rorande Hven måste blifva 
ett inståmmande i Karl Gustafs ord, att de danske vordo "validis 
rationibus ofvervunne". —

Om det svenska krafvet på Hven, huru vålgrundadt det ån 
må framstå, ej får betecknas såsom absolut oantastligt, så torde 
detta dåremot vara fallet med Karl Gustafs på Roskildetraktatens 
§ 62) stodda yrkande att på samma gång som Trondhjem bekom- 
ina Komsdalen^. Men solklara råttsanspråk erbjodo icke någon 
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garanti mot danskarries forsok att "escappera genom en vrang ut- 
tydning". "Fredrik III krympede sig" - såsom Fridericia sager - 
"ved Afstaaelsen, og Lensmanden over Trondhjem Peder Vibe 
— — — modsatte sig den ogsaa" och sokte — for att tala med 
Coyet1) "forhålla Romsdalen, som dock alhid hafver hort till Trund- 
hem, och de danske sjålfve tillstodo i Roskild, att han horde dår- 
till". — Dessa for danska regeringen hogst genanta sakforhållanden 
Ivungo emellertid dess underhandlare att tillgripa den utvågen att 
på Per Vibe ensam våltra skulden for det skedda, i det man i 
Kopenhamn helt frankt forklarade, att denne handlade mot sin 
herres order och maning, då han vågrade åt svenskarne inrymma 
Romsdalen, en forsåkran, som dock blef skåligcn suspekt dårigc- 
nom, att P. V. å sin sida åberopade sig på erhållen instruktion. 
Också kunde denna tvetydiga hållning ej i långden intagas, hvar- 
for danske konungen åndtligen den 19 juni gaf order åt Per Vibe 
att utrymma Romsdalen, eftersom svenskarne ej ville godtaga hans 
invåndningar2). - Tåmligen tydligt framlyser ur denna ej nog 
■diplomatiskt stiliserade skrifvelse, att Tronhjems ståthållare, då han 
vågrade utlåmna Romsdalen, handlat med sin regerings goda 
minne. Man låser mellan raderna, att danske kungen icke utan 
vålbehag foljt hans åtgorande och hoppats på framgång åt det. 
■samma. Det var forst, når de svenske visade, att de stodo på sig 
cch ej ville veta af Vibes »argumenter«, som Fredrik III, utan att 
med ett enda ord uttrycka någon sorts ogillande af dennes tred
skande, befallde honom utlåmna Romsdalen. Med råtta anmårker 
■också Coyet: »Eho, som låser det skriftliga forbudet — —, hvilket

I Grundeligh underrattelse etc.
2) Ordern lydde sålunda: “F. III V. G. t. Eftersom vi kommer udi 

Erfaring, at de svenske Ministri ei have villet antaget de af dig gjorte 
Argumenter om Romsdalen at være et separat Len fra Trondjem, da 
paa det al videre Vidløftighed kan forekommes, haver du uden videre 
Ophold samme Lene med sine tilbørlige Grændser overlevere, saa at 
al Ting dermed kan til Ende komme. Kjøbenhavn d. 19 juni 1658. 
{Norske Rigs-registranter, B. 12, s. 186.)

Romsdalen, som han, val med dnnu sakrare rått, menade tillhora Trond- 
hjem“. E. Hildebrand, Sveriges hist. B. 3, afd. 5, s. 576.

“Langt bedre begrundet (an fordran på Hven) var Karl Gustafs 
Fordring paa Romsdalen, thi omend dette Len ikke heller var nævnt i 
Traktaten, saa havde dog de danske Kommissarier i Roskilde indrøm
met dets Afstaadse'A Fridericia, anf. arb. s. 335. 
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de uti Juli månad åndtligen uppviste, så skall han se, att han, Vibe, 
sådant ej gjorde af sig sjålf"1), och vidare: "Viben måste likvål i 
fbrstone emot det (danska) kommissarierna någonsin hafve velat till- 
stå, hafva haft ordre, Romsdalen att disputera"2). Ett sådant hand
lingssått plågar man benåmna dubbelt spel eller trakasseri.

1) Grundeligh Underrattelse etc.
2) Coyet till kon. d. 23 juli. — I Karl Gustafs relation till rådet d. 

4 aug. sages: “(e)huruval dee danske hafva nekat Per Vibe haft ordre, 
likvål kan (deraf) val forstås honom ex regis mandato hafva gjort, efter 
konungen befaller bemalte Per Vibe endteligen cedera samma Korns- 
dalen, sedan de svenske icke vilja med hans skal contentera, och haf
va efter så långan tid nu forst fått bref om Romsdalens inrymning, 
sedan vi aro hitkomne11 (till Kiel).

s) Anf. arb. s. 341.
4) Se ofvanst. not 2.

Grundeligh Underrattelse etc. Jfr Fridericia, anf. arb. s. 318.

Når Fridericia vill ådagalågga, huru "tillmotesgående" danska 
regeringen var gent emot Karl Gustaf, uppråknar han bland andra 
eftergifter åfven ordern till Per Vibe3), men glommer omtala, att 
svenske konungen forst i slutet af juli erholl kånnedom om befall- 
ningen i fråga och om Romsdalens i foljd dåraf skedda utrym- 
mande af danskarne4). Under dylika omståndigheter bor det san- 
nerligen icke fbrvåna oss, om denna tvistefråga i sin mån bidragit 
att mogna krigsbeslutet.

Så torde också hafva varit forhållandet med foljande kontro
vers. I Roskildefredens 16 § heter det bl. a.: "På det med evacua- 
tionen af ofvanbenåmnda provinser, stader och fåstningar desto 
riktigare på den ena eller andra sidan kan tillgå, åro bågge par
terna dårofver således forente, att, så snart de 2,000 ryttare (som 
Kongl. Maj;t i Sverige hårmed utaf Kongl. Maj:t i Danmark ut- 
lofvat år att ofverlåtas) åre lefrerade, den svenske armé strax utur 
Seland marschera skall".

Af dessa ryttare blef emellertid blott en del — 936 — sam
tidigt med Roskildefredens undertecknande utlevererad till Karl 
Gustaf5). På anmodan att utlåmna de resterande svarade man från 
dansk sida, att mllorna på de 3 regementen, som levererats, upp- 
togo det fulla antalet — en undanflykt, hvilken Coyet dråpande 
karaktåriserar med foljande ord: "Denna exception år helt odug- 
lig och for dem danskom allenast bruklig till att med. papper be

2
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tala och fullgdra sin loven. Ty hvad hade Hans Maj:t af Sverige 
for nytta dåraf, att samma talet af ryttaré var fullt, som det borde, 
i Kbpenhamn, men Hans Maj:t blefvo de likvål intet bfverlevere- 
rade'11). Fornåmsta orsaken, hvarfor regementena ej i fulltaligt 
skick kommo Karl Gustaf tillhanda, var tåta rymningar tillbaka till 
Kbpenhamn. Från dansk sida gjordes intet allvarligt fbrsbk att 
återfbra de fbrlupne, liksom man ej heller, fastån dårom ifrigt om- 
bedd, ville losa bemålde ryttare från deras ed till danske konun
gen2). - Slutligen gick Karl Gustaf in på Ove Junis anbud att i 
utbyte mot de felande 1,064 ryttarne låmna 500 ryttare och 1,000 
musketerare3). Men nu ville danskarne i stållet for de 1,000 
musketerarne låmna 500 dragoner, "som de nyss tagit från plo- 
gen", ett anbud, som naturligtvis af svenske konungen tillbakavi- 
sades. — I en skrifvelse till de svenska kommissarierna af d. 16 
juni begår Karl X ett positivt svar, huruvida de danske ville gifva 
honom “alla ryttarne" eller 500 ryttare och 1,000 knektar, hvar- 
efter tillågges: "och skall jag icke movera mig från Fiihnen, forrån 
allt folket år levererat, de tagat hvar fanen de vilja"^).

2) Denne var enligt Fridericia fs. 339) angelågen om att for egen 
del få behålla ryttarne till genomforande af en “Statsomvæltning11. 
— 30 stycken af rymlingarne hade också tagit tjånst i danske konun
gens lifkompani.

a) Fridericia, anf. arb. s. 340.
4) Ehuru Roskildefreden beråttigade Karl Gustaf att hålla åfven 

Seland besatt anda till dess, att det utlofvade danska krigsfolket full
taligt utlamnats åt honom, hade han likvål utrymt bemålde 6 ochfort 
sina trupper ofvei- till Fyen, innan ifrågavarande villkor från dansk 
sida uppfyllts. Detta var ett anmårkningsvårdt tillmotesgående. — 
Fridericia (anf. arb. s. 313) såger harom: “Dette (= underlåtenheten i 
fråga om ryttareleveransen) kunde give denne Ret til ikke at iværk
sætte Rømningen11.

5) Durchleuchtigster, Grossmechtigster Konigl. Freundtlicher Viel- 
geliebter Vetter Bruder und Nachbahr. Als auss E. Maj:ts iungsten 
schreiben ich ersehen, wie dieselbe die annoch desiderirte ein tausendt 
Reuther mit ehestem erwarten, so håbe ich meinem General Leute- 
nant Guldenlewen befehlich ertheilt die alle in Seelandt verhandena

Tre dagar efter detta brefs afsåndande aflåt emellertid danske 
konungen till Karl Gustaf en egenhåndig skrifvelse, hvari medde- 
lades, att åtgårder vidtagits for att tillfbra svenske konungen de 
felande ryttarne5). Sedan Coyet i ett dårpå foljande bref omtalat 
alt generalløjtnant Gyldenlbwe rest till Karl Gustaf "med ordre att

’) Grundeligh Underråttelse.
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leverera de resterende 1,064 ryttarne"1), såger C. i en något se- 
nare skrifvelse till sin konung, att han yttrat till danske rlkshof- 
måstaren, det konungen ogårna stode "så lange med armén uti 
Danmark kvar, dess invånare till stor skada och afsaknad, hvilket 
likval af dem danske långe sedan kunnat forekommas, når de i 
råttan tid de resterende ryttarne levererat", hvartill Rikshofmåsta- 
ren genmålt, att han inte trott, att konungen så strengt skulle hålla 
på de 1,000 ryttarne, då "han fått så många skona land". Dan
skarne kunde intet rå for att ryttarne ej ville tjåna under svenske 
konungen o. s. v. — Det uppdrag, som låmnats åt Gyldenlowe, 
nåmligen att ofverlåmna de 1,064 ryttarne, fullgjordes aldrig af 
denne. “Gyldenlew hafver icke halfparten af Ryttarne lefvere- 
radt"2), såger Karl Gustaf sjålf ett par dagar fore fredsbrottet. Allt- 
så: Danske konungen uppfyllde aldrig Roskildetraktatens 16 §s)

I samma urkunds 11 § heter det bl. a.: "Så år ock på bågge 
sidor beviljadt, att alla de priser, som formedelst utgifne commis- 
sioner kunna vara tagne och fore det Tostrupska fordraget icke 
inbragte (i egen hamn), skola deres ågare igen restitueres".

Denna artikel år tydligen tillåmplig på foljande fail: Under 
pågående svensk-danska kriget år 1657 hade Henrik Carloff, f. d. 
condirektor ofver det svensk-afrikanska kompaniet, hvilken blifvit 
for en forseelse straffad, med ett danskt kaparefartyg bemåktigat sig 
svenska kolonien och kastellet Cabo Corso i Guinea med alla dess 
tillhorigheter och dårpå begifvit sig till Gltickstadt, dit han ankom 
d. 8 juni 1658. Emellertid var svenska residenten V. Muller j 
und zu den Brockenhusischen Regimente gehorige compagnien Also 
fort abmarschiren zu lassen undt also Selbiges gantzes Regiment 
E. M. armee Zuzufuhren. Was alsdanfernei’ ermangeln wirtt, darauff 
hab ich meineni Feltt Marschalck Eberstein ordre zugesandt, das er 
selbiges ungeseumbt herbeyschaffen solle, will hoffen dieses E. M. Zu 
gutten contentement verrichtiet und darauff deroselben armee einmahl 
gantzlich werde abgefuhrt werden.---------Friderich. Kopenhagen d, 
19 Juni A:o 1658. — R. A. Danica (Bland danska konungahusets origi- 
nalbref till svenska konungahuset).

XJ D. 22 juni.
2) Till råd. ang. danska vasendet d. 4 aug. 1658.
8) Fridericia, anf. arb. s. 343: Paa ét Punkt havde Frederik III ikke 

fuldt overholdt Fredstraktatens Ordlydende. Han skulde straks 
have levereret de 2,000 Ryttere, og endnu (i slntet af juni) var der 
kun leveret 1,000.
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det nårbelågna Hamburg vaken och påpasslig och sande redan 
foljande dag, d. 9:de, Barsenius till Qliickstadt for att fordra det 
tagnas återlamnande och Carloffs håktande. Men Barsenius fick 
återvånda med oforråttadt årende, ty danske cancelleren gaf ett 
undvikande svar, Carloff fick emottaga en varning och inlastade 
nattetid sitt guld och andra dyrbarheter på en jakt samt afseglade 
till Holland1). — Råttmåtigheten af svenskarnes anspråk på ersått- 
ning for kaperiet år satt utom allt tvifvel, och dock utspann sig 
om denna s. k. Guineasak en åndlos tvist, som otvetydigt lade i 
dagen de danskes obenågenhet att bbja sig for Roskildefreden. Det 
torde så mycket mindre vara af noden att folja alla våxlingarna i 
denna fbga uppbyggliga kontrovers, som densamma redan for lån- 
ge sedan grundligt, allsidigt och klart utredts af en svensk for 
skare2). Se hår blott tvenne belysande prof på de svepskål, man 
från dansk sida fann tillståndigt att forebringa: I ett bref till Karl 
Gustaf d. 27 juni yttrar Coyet, att han vid en audiens hos dan
ske konungen hort denne yttra, att "om Guineeske kompaniet var 
allsintet talt uti Roskildske pacterne, utan allenast om andra capers 
som hår in Europa någon skada hvarandra tillfogat hafve". - 
Den forstå delen af invåndningen visar, att konung Fredrik forbi
ser den enkla logiska sanningen, att det enskilda fallet subsumeras 
under den allmånna regeln. Också replikerade Coyet genom en 
erinran om "huruledes uti pactis "Roschildensibus expresse sul) 
generalibus terminis denne casus vore inford". Hvad betråffar 
den andra undanflykten, nåmligen att 11 § Rosk.-trakt. blott skulle 
afse de orter, som lågo inom Europa, så behofver man endast 

’) Då. denna framstållning af forloppet år grundad på Krusenstier- 
nas beråttelse till Karl Gustaf d. 25 juli 1658; residenten V. Mullers 
bref till samme, dat. Hamburg d. 12 juni, och G. Barsenius’ beråttelse 
d. 12 och 15 juni, och det foljaktligen genom flera aktstycken år 
satt utom allt tvifvel. att den Gliickstadtska regeringen legat i maskopi 
med Carloff, forvånas man verkligen ofver Fridericias ord: “men det 
lykkedes Carlof at slippe bort fra Gluckstadt, hvad enten den gluckstadt- 
ske Regering har vidst derom eller ikke“.

2) Victor Granlund, Svenska afrikanska kompaniets historia i 
Hist, bibi., del G, 1879. — Den lår de danske historikern Fridericia, hvil
ken — såvidt jag kunnat finna — ej gjort något allvarligt forsok att 
kullkasta det resultat, till hvilket Granlund kommit, karaktåriserar 
denne såsom en “mot Danmark partisk historieskrifvare“.

Hyser herr Fridericia då alls ingen farhåga for att sjalf från svensk 
sida mojligen kunna bli lika omildt bedcmd?
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genomlåsa den citerade paragrafen for att genast finna, att ifråga- 
varande lokala begrånsning dår alis icke gjorts. For ofrigt skulle 
en dylik demarkationslinies uppdragande fort med sig den absurda 
foljden, att somliga af under en och samme hårskare lydande om
råden befunne sig i krigstillstånd, andra åter hade fred1).

*) Grundeligh Underråttelse etc,
2) Karl Gustafs ofvancit. bref till rådet d. 4 aug.: “De danske hafva 

ock hår på mångahanda satt sveket och sokt undanflykt, kallandes 
Capocors deras egen hamn och ort, sedan de dem hafva kompaniet 
afhandt11. — Kanske år denna grofva advokatyr att hånfora till de 
“principielle Invendninger mod de svenske krav“, om hvilka Fridericia 
talar (anf. arb. s. 341.).

s) Ofvan cit. arb. s. 319.
4) Hvilken drastisk motsats till Dessa Granlunds ord erbjuder icke

Fridericias 8 rader: Fra svensk side krævedes nu straks i Kjøbenhavn
ikke alene Tilbagegivelsen af Cabo Corso, men ogsaa Overleveringen
af Carlofs Person og Bytte. Det sidste var umuligt at opfylde; men
skjønt man rejste nogle principielle Indvendninger mod de svenske
Krav, erklærede den clanske Regering sig snart villig til at tilbagegive

Ett dråpligt, genom sin cynism ofverraskande forsok att un- 
dandraga sig restitutionspiikten var, då danskarne helt frankt for- 
klarade Cabo Corso efter Carloffska rofvarbragden vara råttmåtig 
dansk egerid om'.-)

Danskarnes tvetydiga hållning under hela Cabo Corsokontro- 
versen karaktåriseras af Granlund med foljande ord:3) "De uppe- 
hollo tiden det ena sammantrådet efter det andra med åndlbsa 
dispyter och nya forslag. Hvad som var sagdt eller lofvadt den 
ena dagen, låtsade man alis icke om den foljande — — - Ån 
fbrsåkrade man Carloff vara en rått kommissionsfarare — en 
euphemistisk beteckning for kapare - ån ville man gifva er- 
såttning ån alls icke. Det var en politik af idel opålitlighet, om
bytlig som vådret en aprildag, och som satte de svenska under- 
handlarnes tålamod på det allra yttersta prof  ----- — Åfven ut- 
låmnandet af det tagna skeppet och kvarvarande gods - det låt- 
taste villkoret att uppfylla — uppskots oupphorligt under hvarje- 
handa forevåndningar, ehuru sjålfva råttsfrågan var alldeles klar-------- 
det hade erfordrats mer ån månsklig långmodighet att fordraga så 
mycket krångel, så många trakasserier"4).

Cabo-Corsofrågan må hafva i afsevårdt hbg grad framdrifvit 
Karl Gustafs odesdigra beslut att ånyo draga svårdel, men dårfor 
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får ej forbises, att det gafs en annan stridspunkt, som, jåmte det 
den i lika hog grad som den forrå låmnade fåltet oppet for dan
skarnes hogt uppdrifna talang att vantolka, tillika var af den råck- 
vidd, att dess afgorande inneslot ett vitalintresse for Sverige, ja, 
djupt grep in i den skandinaviska nordens hela framtid; jag menar 
Ostersjosporsmålet1) och den dårmed oupplosligt sammanhån- 
gande forbundstanken.

Ofvan (s. 8) år vidrordt, huru Karl Gustaf nodgats låta un
derhandlingen om en allians falla. Detta får emellertid icke miss- 
forstås. Hår år egentligen fråga endast om en formsak. Som 
nåmndt, bestod redan i och med Roskildetraktaten mellan Sverige 
och Danmark ett forbund2), som oundvikligen måste komma på. 
tal vid forhandlingarna om den "deklarativa recessen" (ofvan s. 8) 
Med tillhjålp af denna hoppades nu Karl Gustaf kunna utveckla de 
principiella forbundsbeståmmelserna i fredstraktaten och sålunda nå 
ungefår sarnma resultat, som han forut åsyftat med den formliga, 
i viss mån fristående alliansen. Danskarne dåremot fullfoljde en 
rakt motsatt stråfvan: att bli kvitt alla forbundspiikter gent emot 
Sverige; och, liksom forut den ifrågasatta alliansen, så fick nu 
nebenrecessunderhandlingen tjåna ifrågavarande syfte.

Konturerna till det svensk-danska forbundet hade alltså upp- 
dragits i Roskildetraktatens trenne forstå paragrafer^. Betråffande 
dessa ansågs nu från svensk sida den 3 §, eller den, som stad-
Forterne og hvad der var til overs i Gliickstadt og stille en Kavtion 
af hamburgske Kjobmænd som Sikkerhed for Erstatning af Resten. — 
Ur detta knapphåndiga omnåmnande år omojligt få fram, att danskar
ne skulle på något vis brustit i lojal och korrekt hållning. I stållet 
kastas skugga på svenskarne såsom de dår fordrat det omojliga.

Hår ofvan låmnade korta, fristående orientering bfver den s. k. 
Guineafrågan fritager mig ej från att återkomma till densamma langre 
fram, då det galler att påvisa de samverkande motiven till fredsbrot
tet under afgorandets kritiska dagar i borjan af juli.

“Grundeligh Underråttelse11 etc. talar om “then fdrnåmste Artic- 
kel i then Roskildske„traktaten, namligen om thet at man ville for- 
vagra een frammande Orlogsflotta lopa in i Ostersion utan baggie Ko- 
nungars Consens och Tillåtelse11.

O I ett bref från Beuningen till Generalstaterna af så sent datum 
som den 2 juli talas om “nvad han emot oftabemalte allians och 
exclusion af alla frdmmande Orlogsflottor utur Ostersjon hade discou- 
rerat“. — ‘Grundeligh Underråttelse11. Beuningen tyckes sålunda ej 
veta af något afbrott i alliansforhandlingarna, en uppfattning, hvilken 
ju också på satt och vis låter forsvara sig.

s) Se ofvan s. 5, n. 2.
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gade forpliktelse for de båda nordiska kronorna att spårra Oster
sjon for fråmmande fientliga flottor, kråfva ett nårmare fbrtydli- 
gande. Till den åndan inrycktes i det af svenska kommissarierna 
uppgjorda projektet till Nebenrecess artikdn 4S) Denna hade 
emellerttd tvenne moment: det forstå sammanfoll våsentligen med 3 
§ Roskildefreden, medan det andra, som forbjod hvarje annan 
makt ån Sverige och Danmark att utrusta och hålla orlogsflotta i 
Ostersjon, i sjålfva verket innebar ett tillågg - låt vara, att det- 
samma ur svensk synpunkt uppfattades som en sjalfklar foljd af 
mom. 12). — Ifrågavarande artikel 4 af Nebenrecessen (resp. § 3 
af Rosk.-trakt.) blef ånda fram till fredsbrottet den dominerande 
stridspunkten, foremål for omnåmnande i så godt som hvartenda 
af de många bref, som våxlades mellan svenske konungen och 
hans kommissarier i Kopenhamn. Mångfaldiga forsok gjordes från 
svensk sida att komma ur alla de svårigheter, nåtnnda punkts ge- 
nomdrifvande motte från dansk sida3). En radikal utvåg anvisade 
Bjelke, då han proponerade 4 artikelns uteslutande ur Nebenreces
sen, dårvid stodjande sig på uttalanden af konungen, att man helt

Skole begge M:ter och Chronorne Sverige ocli Danmark vara 
forbundne, icke allenast med all macht och effter hbgste moijelighee- 
ten till forhindra och afwåria dedh ingen fremmande fiendtligh Ohr- 
logz Flotta, ehoo den vara kan, genom Sundedh, eller Beldt, in uthi 
Oster Sjoen komma må, uthan och icke her efter tillstedja någon desse 
Nordiske Kongar och Chroner foruthan, anten dee Hambnar uthi 

ster Sjoen ager ellei- annorstådes boendes ar, under hvadh prætext 
dedh och wara kan, till att haffwa, uthrusta, eller underholla någon 
bhrlogzflotta dårsammastådes. — Geijerstam—Svedelius s. 49. —•

’J Någon nyhet for svensk-dansk diplomati innebar for visso icke 
ifrågavarande artikel 4. I april 1655 hade Karl X af sandt M. Dureel 
på en beskickning till Danmark for att utrbna danska regerin
gens stamning med anledning af det forestående falttåget mot 
Polen. Nåmnda såndebud fick sedan, då Karl Gustaf borjade 
frukta for nederlandska republikens inblandning i hans polska 
krig, i uppdrag at åvågabringa ett svenskt-danskt forbund, och d. 3 
nov. framlamnade D till danska regeringen ett alliansforslag, hvars 
punkt 3 lydde: “Skola inga fråmmande oi'logsflottor tillstadjas att 
komma in i Ostersjon, så skola ej heller andra vid bemalte Ostersjon 
boende hafva brlogsflottor forutan Sverige och Danmark11. — Ifråga
varande alliansforslag ar åfven i andra punkter en mårklig forelbpare 
till Roskildetraktaten. Se Levin Carlbom, Magnus Dureels negotiation 
i Kopenhamn 1655—57“, s. 56 och folj.

sj Denna danskarnes hårdnackade opposition mot bemalde 4 art. 
i svenska Nebenrecessforslaget innebar i sjalfva verket ett frångåeude 
af en ursprungligen intagen ståndpunkt, ty den 3:dje artikeln i det 
danska forslaget till allianstraktat af den 11 maj var till innehållet 
likalydande med 4 art. i det svenska Nebenrecessforslaget (Se ofvanj 
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enkelt borde "allenast blifva vid Roskildeafskedet"1), ett manings- 
rop, som konungen under maj månad gång på gång hojt, och 
hvars innebord sjålffallet var denna: Stod det ej att vinna något 
mera, så borde man, hur det ån gick, åtminstone ej forsvaga 
Roskildetraktaten2). Coyet åter ville ej slåppa tanken på det i ar
tikeln 4 gjorda nårmare beståmmandet af § 3 Rosk.-trakt. for att 
få en garanti mot framtida vantolkning eller for att, såsom han 
sjålf uttryckte det, "fortaga — — alle undanflykter och vidrige ut- 
tydningar". Dårfor sade han sig hafva forstått konungens yttran- 
de att "blifva vid Roskildeafskedet" så, att man icke skulle når
mare ingå på frågan om "modo prohibitionis" eller "talet om 
skeppen", hvarmed den ena makten skulle "forobligeras" att bistå 
den andra8). — I grund och botten delade nog konungen också 
Coyets uppfattning, ty kort dårpå forklarar han: "Det vore godt 
om 4 artikeln kunde i Recessen så uttryckas, som den år af Eder 
uppsatt". Men, forutseende danskarnes motstånd, visar han den 
moderationen att omfatta ett af Coyet framkastadt medlingsforslag, 
enligt hvilket skulle uppsåttas ett af kommissarierna underskrifvet 
protokoll af innehåll, att konungens mening om 3 § Rosk.-fred- 
vore sådan som i 4 § Neb. Rec. uttrycktes4). Bjelke, som ej 

Sålunda hette det: Ingen af de paa Ostersoen angrentzende herrer, 
eller andenstedes boende tillstades någon hoiheed eller råttigheed 
till att udryste eller underholde i bem:te OstersSen nogen orlogs 
flode, uden Crone Danmarch och Swerrige allene, och skall ingen af dee 
Allierte tillstede nogen fremmat fiendtlig orlogsflode att lobe igennem 
Sundet eller Beldt ind uti Ostersoen, mens det forhindre i alle maa- 
der, efter det Roeskilde fredsf ordrags tridie articuls indhold.

Coyet skrifver också (den 1 juni till kon.), att “de danske uti deras 
projekt om alliansen denne casum (utrustande af flottor på Ostersjon) 
uttryckligen præsenterat hafve och fordenskuli med intet sken af ratt 
darifrån sig leda kunna, såsom E. K. M. af deras alliansprojekt 3 punkt 
allernådigst hafver att fornimma11. — Huru då fbrklara, att danskarne 
sedermera på intet villkor kunde formås att acceptera ett forslag, som 
de sjålfva en gång framstallt?

For att forstå detta bor bemarkas, att ett alliansforslag dock år 
något annat ån ett Nebenrecessfbrslag — foi’mellt sedt. Realiter torde 
hår påverkan af Beuningen kunna spåras.

') Bjelke till Ehrensten d, 1 juni.
2) Så har man tydligen att tolka detta uttryck och ej som Fride- 

ricia, anf. arb, s. 343, då han kallar det ifrågasatta forbudet mot fram- 
mande flottors utrustande i Ostersjon for en “omtvistelig fortolkning, 
som han selv (konungen) flere gange havde fundet overflødigt.

’) Coyet till konungen d. 1 juni.
4) Kon. till kommiss. d. 5 juni.
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gårna forsummade något tillfålle att visa generos undfallenhet mot 
danskarne, fattade genast i detta forslag, och danskarne yttrade sin 
tillfredsstållelse. Men Coyet, som var forsiktig och misstånksamr 
erinrade om att de danske saknade protokollist (då en sådan hblls 
endast på svenska sidan), hvadan det kunde i en framtid hånda, 
att danskarne ej ville stå for sina ord. Dårfor vore båst att ofver 
saken uppsåtta en sekret artikel^, underskrifven af båda sidornas 
kommissarier. Nu invånde emellertid danskarne: Det låte sig tånka,. 
att konungen i Sverige "kunde på Ostersjbn någon orått tillfoga", 
i hvilket fail danskarne val icke borde hindra håmnaren från att 
inkomma2), ett inkast, som af Coyet bemottes dårmed, att något slikt 
ej vore antagligt, vidare att afvogt sinnadt folk mycket val kunde 
såsom en ofbrrått ståmpla utofvandet af en råttighet samt slutli
gen, att, om något dylikt intråffade, fråmmande hårskare ju hade- 
tillfålle att håmnas utom Ostersjon.

Ofver nyssnåmilde danskarnes "excuse" gor Coyet for ofrigt 
den reflexionen, att densamma visar, det de “från oss uti uttyd- 
ningen af Roskildske poeternes tredje punkt differera", något som 
gor det nodvåndigt, att saken "expliceras uti Nebenrecessen"8). I 
dessa Coyets ord måste man inståmma, ty hår galler det ett 
ohdljdt attentat mot sjålfva Roskildetraktaten. Det år ej langre 
fråga om tillågget i andra momentet af Nebenrecessens 4 § utan 
om dennas forstå moment, som i sak var likalydande med Rosk.- 
fredens 3 §. Danskarne tånka sig en eventualitet, som skulle fritaga 
dem från nåmnda paragrafs efterlefnad, ifrågasåtta helt oppet

J) “Sekret11 for att fortaga kraften af den danska invandning,. 
som stodde sig på, farhågoi- for “ombrage11 hos fråmmande nationer. —■ 
Agnade att karaktårisera de båda svenska kommissariernas olika. 
hållning vid ifrågavarande underhandling åro å ena sidan Coyets ytt- 
rande (Adlersp. s. 54): “Det år fuller icke utan, att på de danske man 
icke kan bygga11 och å andra sidan det forhållandet, att Bjelke aktade 
onodigt att uppsåtta nåmnda sekreta artikel, emedan den vittnade 
om “diffidens till de Danske11. Den senare fick också langre fram (d. 
16 juni) uppbåra forebråelser af konungen darfor, att han “satte confi- 
dence till de Danskes loften11.

2) Detta ar, med forlof sagdt, att genom advokatknep slingra sig. 
ifrån en iklådd forbindelse.

s) Coyet till Ehrensten d. 11 juni.
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Roskildefredens fbrbindande kraft, då de soka gora piikten att 
efterlefva densamma i en viktig punkt villkorlig. Detta år ett 
uppenbart forsbk att - såsom konungen uttrycker sig — "genom- 
båhra pacterne". Karl Gustaf tar också i det foljande fasta på 
merbemålda inkast och ser dåruti ett vittnesbbrd om danskarnes 
innersta tankar.

Emellertid inlåmnade danske kommissarierna i borjan af juni 
ett kontraprojekt till Recess, ur hvilket hela den så mycket om- 
stridda 4:de artikeln i svenska projektet helt enkelt var utelykt, 
enår danske konungen ville undvika "jalousie" och "sig ofbrån- 
•derligen vid Roskildske pacterne hålla", hvilka ej gjorde "vidare af
handling om Ostersjbns defension af noden". Då svenska kom- 
>missarierna invånde, att Rosk.-traktaten ej vore så klart affattad, 
att vidare explikation vore onbdig, samt ånyo framlade det gamla 
formedlingsfbrslaget, att man affattade en' "sekret artikel" eller ur 
protokollet gåfve ett forsegladt bevis, att Roskildefordraget vore att 
fatta "efter denna artikels mening", genmålde danskarne, att, hvad 
så många visste, kunde ej hemlighållas: ett ur protokollet gifvet 
forsegladt bevis hade icke stbrre kraft ån sjålfva traktaten; de hade 
icke af konungen fått i uppdrag att gora någon "utlåggning ofver 
denna artikel"1). — Forstå gången, då tanken på en sekret arti
kel framkastades, hade danskarne mot uppsåttandet af en dylik 
foreburit det supponerade casus, att svenske konungen på Oster
sjon mojligen beginge en oråttfårdig handling, som den fbroråtta- 
de ej borde forhindres håmna. Nu hade de, som vi sett, hunnit 
fundere ut nya svepskål.

Det biir på långden trbttande att folja alla våxlingarna i under
handlingen om denna fjårde artikel af Nebenrecessen, svenskarnes 
ihårdiga bemodanden att under någon form få densamma antagen 
och danskarnes ideliga undanflykter. Må vi for ett bgonblick stan- 
na och forsoka utreda denna strids verkliga innebord. - Såsom 
■ofvan påvisats, sonderfoll ifrågavarande artikel i tvenne moment, af 
hvilka det forstå uppenbarligen blott år en omskrifning for 3 § 
Rosk.-fordraget, under det att det senare åter till synes utgor en

') Kommiss. till. kon. d. 11 juni. 
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amplifikation, i det dårigenom åfven fastslås forpliktelsen for de 
båda nordiska makterna att forhindre, att "någon" fråmmande 
makt holle och utrustade flotta i Ostersjon1). Också såger Fride
ricia om svenskarnes fordran att få åfven andra momentet god- 
kåndt, att densamma gick “ud over Fredens Bydende"2); och håller 
ma.i sig strångt till ordalydelsen, så kan detta omdbme fbrefalla 
vålgrundadt. En mindre formalistisk syn på saken hade emellertid 
Sten Bjelke, som yttrar: "tyckes mig, att Roskildefreden aldrig så 
skall kunna expliceras, att icke den (4 art.) skall dåruti fbrfattas" 
(innefattas, inbegripas)3). Denna Bjelkes mening synas de danska 
kommissarierna hafva accepterat, då de såsom ett af sina hufvud- 
argument mot bemålde artikel framhåfva, att densamma "uti sjålfva 
saken intet gbr, emedan contentan af denne punkten vore uti 
fridsslutet nogsamt begripit" hvarfor 4 art. vore att betrakta som 
en onOdig "reiteration"4). Ovedersågligen uttalade danskarne hår
med en sanning.

V Se ofvan s. 23, n. 1.
2) Fridericia, anf. arb. s. 344. — For denne existerar icke något 

intimt samband mellan 4 artikelns forrå och senare del.
3) Ofvancit. bref från Bjelke till Ehrensten d. 1 juni.
4) Bjelke till kon. d. 1 juni.
0 Sid 5.

Ofvan år ådagalagdt, att Sverige och Danmark i och med 
Roskildefordragets 3 forstå paragrafer stålides i enahanda rela
tion till utomstående makter5), i fråmsta rummet dem, på hvilkas 
bekostnad det forrå riket upptimrat och just nu som båst var i 
fård med att fullånda sitt baltiska dominium. Sjålfklart år nu, att 
hvarje flottrustning af de “Hambnar uti Ostersjon" ågande makter, 
med hvilka Sverige nu låg i fejd, måste icke blott under pågående 
krig af svenske konungen, om mbjligt, med våld afstyras, utan ock 
efter ett blifvande fredsslut uppfattas som revancheforsbk. Vi
dare: Annorlunda ån som ett hot mot sitt Ostersjbvålde kunde 
Sverige svårligen upptaga det, ifall någon af de makter, i hvilkas 
territorier ej ingick någon del af Ostersjbns kustland (i fråmsta 
hånd sjomakterna), bbrjade på nåmnda haf utrusta flottor, då nåm- 
ligen afsikten hårmed ej gårna kunde tånkas vara en annan ån att 
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mot Sverige tillvarataga egna fordelar och bevaka handelspolitiska 
intressen. Alltså, ehuru det i Nebenrecessens 4 art., 2 mom. blott 
står "någon desse nordiske kongar och kroner forutan"1), så biir 
detta uttryck i realiteten likbetydande med Roskildefredens "fråm
mande fientlig"2) — mot Sverige.

*) Se ofvan s. 23, n. 1.
2) Denna identitet hadede danske “ofta och sollenniter bejakat, be- 

synnerligen såsom de danske ministrarne, hvilka voro med vid de 
Roskildske Tractaterna, hade sjålfve påstått, att en fråmmande och en 
fientlig orlogsflotta vore allt ett och således det ordet fråmmande och
det ordet fientlig voro af lika vikt, varde och lydande“. — “Grundeligh 
Undei’råttelse“ etc.

Jfr den antika uppfattningen och betydelsen af “hostis“.
s) Det får ej forbises, att danskarnes mdjlighet att forsvaga den 

bindande kraften af 3 8 Roskildefordraget okades, om de i framtiden 
kunde hanvisa på ett afslag å en ungef år likalydande bestammelse (1 
mom. i 4 art. Neb. rec.), under det dåremot ett upptagande i Recessen 
af detta forstå moment måste anses innebåra en bekraftelse af 3 § 
Roskildefordraget. Danskarne hade således intresse af att få ute- 
sluta åfven den forrå delen af 4 art.

Men Sveriges fiender skulle, som vi sett, enligt Roskildetrak
taten också vara Danmarks. Foljaktligen forband nåmnda fordrags 
3 forstå paragrafer i sina konsekvenser Danmark att understbdja 
Sverige i fbrhindrandet af andra makters flottrustningar i Oster
sjon. - Var det nu dårfor, att Danmark drog ut dessa konse
kvenser och var beredt på att i praktiken taga desamma, som dess 
kommissarier betecknade 4 art. Nebenrecessen såsom en onbdig 
"reiteration" ? Nej, for ingen del. Af det foregående bor vara 
klart, att detta tal om obehoflig upprepning endast år ett bland de 
otaliga kryphål, danskarne anvånde for att komma undan den 
genanta artikeln3). Hvad som bl. a. gor detta tydligt, år den af 
danskarnes politiske inspirator Beuningen presterade tolkningen af 
Roskildefbrdragets 3 §, enligt hvilken densamma endast ålade dan
skarne att neka fri passage genom Sundet eller Bålten, ej att fbr- 
hindra någon fråmmande makt att hålla orlogsflotta i Ostersjon. 
Den absurda konsekvensen håraf utdrar Coyet, då han såger, att 
om en fråmmande flotta upptrådde i Ostersjon, antingen sedan den 
med våld brutit sig våg eller dit inkommit på det sått, att skep- 
pen ett och ett passerat Sundet eller Bålten och forst dårefter for
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merat sig till en flotta, så skulle danskarne enligt sitt resonnemang 
icke vara skyldiga forfolja denna1).

Tvenne personer bfverenskomma om att tillsammans bevaka 
porten till ett hus for att hindra gemensamma fiender från att in- 
trånga i detsamma. Dåraf skulle ej folja, att de båda våktarne 
ock hjålptes åt att utdrifva tienden, om denne, trots motstånd, lyc- 
kats bereda sig tilltråde till boningen i frågal? Då skulle den 
ene af de båda portvaktarne kunna lågga hånderna i kors och 
lugnt åse, huru den, som han nyss fbrgåfves sokt utmota, efter be
hag fritt huserade dårinne! Sådan kan omojligen Roskildefordra- 
gets andemening hafva varit. Hvarfor stipulerades det val i 3 §, 
att vågarna till Ostersjon skulle spårras for fråmmande fientliga 
flottor? Naturligtvis af det skål, att inga dylika borde få finnas i 
Ostersjon2). Detta var åndamålet, som man sokte vinna genom 
mediet, Sund och Bålt-spårrning.

Ur min undersokning har således framgått det resultat, att 4 
artikelns af Nebenrecessen senare moment år att uppfatta såsom ett 
korollarium af det forrå momentet, eller m. a. o. såsom en sjålfklar 
och nodvåndig foljd af Roskildefordragets 3 §.

Det år alltså ådagalagdt, å ena sidan att danskarne uttalade en 
sanning, då de karaktåriserade 4 art. af Nebenrecessforslaget såsom 
en "reiteration" af sistnåmnde paragraf, å andra sidan åter, att 
ifrågavarande invåndning i deras mun icke var annat ån ett 
svepskål.

Det andra af deras stående motargument mot oftanåmnda 4 
art. var, att dess antagande skulle "exacerbera gemiiterne" hos 
.andra folk, enkanneligen hollåndarne3). Detta skål står i oppen- 
daglig motsågelse mot det forrå: Innehåller nåmligen merbemål- 
de artikel ingenting våsentligen nytt och fbljaktligen i sak intet 
har att betyda ("uti sjålfva saken intet gor"), huru år det då 
tånkbart, att den skulle uppvåcka en sådan forbittring?

Coyet till kon. d. 1 juni.
Karl Gustaf till kommiss. d. *%.

s) Så heter det i ofvancit. bref från Bjelke till Ehrensten: “de dan
sske gåån aldrig in for den rådhugan de for hollåndarne hafva“.
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Man må sannerligen ej fortånka Karl Gustaf, om han infor 
detta oåndliga krumbuktande borjade blifva otålig. Sedan han den 
6 juni med flottan låmnat Goteborg och tagit vågen genom Lilla 
Bålt till Flensburg — en fård, hvarunder, enligt hans egen ut- 
sago1), tanken på krig for forstå gången uppstigit i hans sjal -- 
aflåt han d. 15 juni från nyssnåmnda ort till kommissarierna en 
skrifvelse, i hvilken han såger sig val se, hvad danskarne "hafva i 
sinnet"; forklarer det vara "så godt att hafva sina vapen dår 
som annorstådes«; riktar, for det fail, att de danske "forhala med 
prestation af det, som de åro skyldige", foljande befallning till 
kommissarierna: “haster icke med subscriptionen/“

Denna order forefaller måhånda rått egendomlig. Någon un
derskrift kunde ju ej komma i fråga utan att danskarne forst gif- 
vit efter for konungens kraf och Nebenrecessens olika paragrafer 
formulerats i ofverensståmmelse med Karl Gustafs tillkånnagifna 
onskan. Så snart det kunde bli fråga om "subscription", hade 
ju alltså konungen fått sin vilja frem, då hade han ju ernått, hvad 
han så ifrigt åtrått - en for honom acceptabel “kategorisk resolu
tion" från dansk sida. Skulle han val då sjålf gora sig skyldig 
till just det, som han forebrår danskarne, nåmligen att "forhala 
verket"?

Saken år psykologiskt lått forklarlig. En två månader tidi- 
gare gjord dansk eftergift skulle ej i Karl Gustafs sjål låmnat rum 
for någon tvekan med hånsyn till underskriften. Nu åter var det 
annorlunda: Med allt fog gjorde sig konungen den frågan, om 
han kunde vara betjånt med en aftvungen underskrift nu, då det 
borjade gå upp for honom, hvad danskarne buro i skolden. Hvad 
glådje kunde han val ha utaf en ’Nebenrecess, som han forutsåg 
att de ånnu mindre skulle respektera ån Roskildefordraget? Hela 
underhandlingsverket borjade synas honom komplett gagnlost, då han? 
trots vissa medgifvanden på papperet, åndock forfelat hufvudsyftet: 
Danmarks årliga och oforbehållsamma anslutning till Sverige och 
Ostersjons forvandling till ett mare clausum. Under sådana om- 
ståndigheter år ej att undra på, om tanken att “antaga. andra me-

Se nedan WismarrådsmStet. 
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del" uppsteg i konungens sjal, och om han, klart inseende, att ett 
återupptagande af danska kriget skulle forsvåras genom en afslutad. 
forhandling, gaf kommissarierna en befallning, sådan som den ofvan- 
nåmnda. Ånnu var dock icke hans beslut moget. Detta framgår 
af ett redan foljande dag kommissarierna tillsåndt bref1), dari han 
"for att facilitera och poussera verket" gor det medgifvandet, att 
den så lange omdebatterade 4 art. i Nebenrecessen må uteslutas 
mot 3 alternativa villkor, af hvilka det efterfoljande betecknar en 
langre gående eftergift ån ett foregående: Sålunda kunde i stållet 
for den 4 art. 1) “fbrfattas en sekret punkt" eller 2) i det från båda 
sidor underskrifna protokollet angifvas artikelns i fråga mening 
eller 3) att "vår" (konungens) "mening om denne artikels for- 
stånd sådan år, och att vi den hafve oss sagt vilja fblja"2). Dårpå 
fortsåtter konungen emellertid: "Skulle de nu denna tredje grad 
jåmvål difficultera, så år det lått att afse, hvad de båra i skol
den och huru villige de åro att hålla Roskildske pacterne". Och 
såsom det båsta beviset på danskarnes bristande lojalitet gentemot 
bemålda urkund framdrar han ånnu en gång med indignation de- 
ras forut håfdade mening, att en af konungen på Ostersjbn be- 
gången orått fritoge dem från skyldigheten att stånga vågen for 
håmnaren3). Sedan han med tydlig hånsyftning på detta suppo- 
nerade kasus i ett egenhåndigt postskriptum talat om danskarnes 
"perverse explikationer", fortsåtter han bl. a.: "Jag måste veta ett 
kategoriskt svar att taga mina mesures dårefter, och det uti tid,, 
helst år mig den punkten om en fientlig orlogsflottas passage ige- 
nom Sundet allt for considerable, emedan och Beuningens egne 
rapporter funderar sig uppå de fortrostningar han hafver utaf de 
danske ministrar, att dem ingen præjudice skall kunna tillstota uti 
deras desseiner"^

^Den 16 juni.
2) De tvenne forstnamnda forslagen åro oss bekanta från det foregå

ende (Jfr s. 25 och 26); det tredje ar nytt.
8) Jfr ofvan s. 25 — 26.
4)En anspelning på Beuningens depesch d 2 juni. (Grundeligh

Underråttelse Lit. P.) Har lofvar denne med afs. på den “allianstrak
tat, som år under hånden mellan Sverige och Danmark11, att “fordrojan
och forekomma, att icke något dåruti foregår, hvilket kan contrariera
Eders Hog-Mogenheters stat11. Vidare uttalar han, på grund af hvad:
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I samklang med dessa båda skarpa, en krigisk ståmning åter- 
■speglande bref af d. 15 och 16 juni stå forhandlingarna på råds- 
motena i Flensburg d. 20 och 24 samma månad, isynnerhet det 
senare.

Vid det forrå rådsmotet "frågade" heter det, "K. M:t Rådhetz 
sentiment, hvilket båttre skulle vara, antingen sleppa dhe små sa- 
kerne, som nu disputeras i Danmark, heller soka med macht til att 
obtinera sin rått, efter K. M:t inthet wore nu tienligit lange stå 
■stilla dher igenom Wijdherparterne finge allt for stort rådhe- 
rum"1).

Hvad som i detta uttalande genast sticker i ogonen år, "att 
konungen karaktåriserar foremålen for Kopenhamnsdeliberationerna 
såsom “småsaker".

Fridericia, som inte år sen att ta konungen på orden och slå 
mynt af uttrycket, yttrar: "Betegnende for hans Opfattelse er ogsaa, 
at han d. 20 juni kaldte Stridspunkterne for “smaa Sager"2). Den 
■svenske konungen skulle alltså for idel “småsaker" ha under må- 
nader legat overksam i Danmark och passivt åskådat, huru hans 
"vederparter" på andra håll gjorde stora framsteg! For "småsa
ker" skulle han slutligen ha gripit till svårdet och lopt den fruk- 
tansvårda risk, som var forbunden med ett fredsbrott! Det år ju 
intet rimligt forhållande mellan orsak och verkan? Observeras

lian hørt, som sin “t’ullkomliga mening, thet thenna kronan lårer intet 
något låta komma och bringas uti bem:cle allians, som skall Eders Hog, 
Mog:s intresse præjudicera. Ick vertrouw alsnoch haer Ho. Mo. te 
connen verseeckren, dat deese Croon soo ongeneegen blyft als oyt, om 
yets in de voorsch. Alliantie te læten influeeren, dat hær Ho. Mo. 
sonde moogen nædeelich ofte ænstootel. syn. (Expositio causarum. Lit. 
P. s. 66). Och fortsætter B.: Jag skal intet taga mitt Affskedh har 
ifrån, forr an iagh kan stålla Eders Hog. Mogenheter i thetta alt wal 
tilfredz, hvilket iagh formodade at nu strax kunna gora, ther man icke 
befruchtade, at the Swenske wille bruka och forofwa sitt vanliga 
extreme. Twång uthi thenne Saak, som angår Exclusionen aff een fram- 
mande Orlogztlotta utur Ostersion. — Jfr ofvan s. 7. — Sin har ofvan 
uttalade fortrøstning grundar Beuningen på ett uttryckligt lofte. I 
“Grundeligh Underrattelse1' heter det namligen: Men hvad Statema af 
Nederland angår, så lofvade Rikshofmåstare Gersdorf och på det hiig- 
sfa fårpliktade sig strax efter som freden var gjord, att hans konung 
-aldrig skulle tillåta, (att) allt det, som de hafva i høgsta nød och trång- 
målmåst lofva, skulle emot hvad som førmedelst alhansen mellan Hol
land och Danmark var afskedat, exequeras och fullgoras — -------

*) Rådsprot. d. 20.
2) Anf. arb. s. 343.
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bor, att Karl Gustaf annars for ingen del skår alla stridsfrågorna 
bfver en kam. Konungen gor sjålf en gradation mellan desamma 
genom att tala om "mindre saker". I motsats mot dessa brukar han 
tvårtom beteckna Ostersjofrågan såsom denne "importante", "con- 
siderable artikeln"1) o. s. v. Hvad han vid rådsmotet i Flens- 
burg nårmast karaktåriserade som "små saker", framlyser af den 
beståmning, som tillågges de båda gåtfulla orden: “som nu dispu- 
teras i Danmark". Visserligen hade man ånnu icke kommit till 
samfbrstånd i det baltiska sporsmålet, men de stridsfrågor, hvilka 
berbras i nåmnda rådsprotokoll och sålunda for bgonblicket fram- 
tråda som de aktuellaste, voro den angående Hven3) och det 
Carloffska skadeståndet3).

*) Konungens relation till rådet d. 4 aug. 1658.
2) Se ofvan s. 11-15.
s) Jfr ofvan s. 19—21. — I det ifrågavarande rådsprot. heter det: 

Om Oarloff resolverade K. M:t, att i Nebenrecessen skulle en punkt in- 
ryckas, att kongen i Danmark skulle restituera innan år och dag det 
Oarloff hade borte och forten i Guinea och att kongen i Danmark 
skulle gora K. M:t en viss och reel assecuration (pantsåttning af land
område) dar'på, allenast mente K. M. vara considerabelt, om man 
skulle som ett depositum begara af kongen i Danmark Norlanden och 
Wardhus på den condition, att han innan år och dag præsterar ska- 

deståndet, nvar och icke, att K. M. skulle behålla samme lauderne till 
evårdelig egendom“ —------

Intressant att j amfora harmed ar den under unionsupplbsnin- 
gens kris framkastade tanken, att Sverige såsom vederlag for sitt sam- 
tycke till Norges sjalfstandighet skulle fordra aftradande af sistnamn- 
da rikes nordliga del.

4) Pufendorf, § 71 (s. 444): Sane crediderat Beuningius, idemque Danis 
persuaserat, regi Sveciæ propositum esse Brandenburgicum subito impetu 
opprimere, quod cum longe majoris momenti esset quam quæ in Dania

Såsom en kontrast mot dessa "små saker" framstår den i 
slutet af protokollet omnåmnda diskursen om den "assecuration", 
kurfursten af Brandenburg borde låmna: 1. Tråda tillbaka i vasal- 
lagium; 2. Renovera de kbnigsbergske pacta; 3. Afdanka armeen; 
4. Præstera den skada K. M:t hafver tagit af hans vacklande. — 
I sammanhang hårmed må erinras om Pufendorfs uttalande, att Beu- 
ningen bfvertygat danskarne, att konungens fasta fbresats vore att 
plbtsligt bfverfalla kurfursten af Brandenburg, och att denne fur
stes betvingande vore ofantligt mycket viktigare for svenske ko
nungen ån en uppgorelse med afs. på de årenden som återstodo i 
Danmark"4).

3
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I konungens ord, att dessa omdisputerade saker voro "små", 
kan åfven inlåggas foljande betydelse: Sjdlfva dispyten om para
grafers formulering - åfven når det gålide betydelsefulla frågor 
— tedde sig for Karl Gustaf skåligen oviktig, sedan erfarenheten 
lårt honom att ej allt for hogt skatta de danskes respekt for for- 
dragsbeståmmelser.

Om det andra rådsmbtet i Flensburg d. 24 juni yttrar Fride’ 
ricia: "Alt aander her Krig". Och det med råtta, ty ofverlåggnin- 
garna rora sig nåstan uteslutande om de militåra dispositioner, som 
for ett krig med Danmark vore af noden. Propositionen lyder: 
Quid faciendum in hac tergiversatione? Wrangel råder att “em- 
barquera in Chijl, debarquera in Corsoor*'. De nårvarande gora 
till sist det gemensamma uttalandet, att man haft "intention att 
hålla freden", men detta låter sig "ombjligen" gbra. Med tiden 
kan det emellertid komma till en "renovatio pacis" (fornyande af 
underhandlingarna?). Konungen ansluter sig till den uttalade me
ningen, “quia nulla reconciliatio"1).

Kort efter nyssnåmnda krigiska rådsmote ankom emellertid 
från kommissarierna en den 21 juni daterad skrifvelse2), som skulle 
vålla en mårkbar omkastning i konungens tånkesdtt. Vare sig 
Bjelke eller Coyet på grund af konungens allvarliga maning i bref- 
ven af d. 15 och 16 juni att håfda Roskildefordragets 3 § for- 
dubblat sina anstrångningar eller andra omståndigheter bidra. 
git till att bryta den danska hårdnackenheten på denna punkt 
allt nog: de kunde nu tillkånnagifva, att danskarne åndtligen gif- 
vit med sig och samtyckt till den mångomtvistade 4 artikelns in- 
forande i nebenrecessen^.

restabant negotia, arbitrabantur regem per hæc a proposito suo haut 
dimotum iri, quam ob causam tam pertinaces moræ circa exeeutionem 
pacis Hafniæ nectebantur.

6 Rådsprot. d. 24 juni. S vårlås Ligt.
Någon bestamd uppgift på dagen for detta viktiga brefs fram- 

komst har jag ej funnit, men då den tidens postgang i vanliga t'all 
tyckes ha kraft 3 dagar for befordran af forsandelser mellan Køpen- 
hamn och Flensburg, torde ifrågavarande skrifvelse ha nått sin be- 
ståmmelseort d. 24 eller- 25.

8) “Angående den 4 punkten11 — — — “åro vi omsider efter lång
disput ense vordne, att den ibland de andre punkter skall hafva sitt
rum och i sjalfva recessen uttryckligen uppføras såsom den af oss år
for detta uppsatt och forfattadK — Jfr otvan s. 21 n. 1.



Det var under intrycket af detta gynnsamma meddelande från 
kommissarierna, som Karl Gustaf afholl de tvenne rådsmotena i 
Flensburg d. 26 och 28 juni, vid hvilka ofverlåggningarna — be- 
tecknande nog for hans nu intrådda forsonligare ståmning mot 
Danmark — fSretrådesvis rorde sig kring det forestående Bran- 
denburgska fålttåget.

Angående mellanhafvandena med Danmark heter det i pro
tokollet for sistnåmnda rådsmote: "efter K- M:t judicerade, dhef 
worde wist uthbrytandes med Hålland, om icke K. M:t skulle taga 
categorisk muntlig resolution, huru många skep Kpngen i Dan
mark wille nu conjungera medh K. M:ts fLotta" - — (till „Ohr- 
logzflottors utehållande uthur Sundet"). - Vidare: "Om Guinecske 
Compagniet1), att Kongen i Danmark skaffar vissa kopmån i Ham
burg, som for det borttagne och forten i Guinea gora en full- 
komlig caution (borgen) och restitueras det, som nu finnes"----  
Slutligen såges: "Til Danmark skulle skrifvas, att Commissarierna 
skulle sluta. Att folket skulle marchera uthur Fyhn och Jutland 
efter hånden". — Dessa rådsmotets beslut bragte konungen redan 
samma dag, den 28, till kommissariernas kånnedom genom en i 
tillmotesgående ton hållen skrifvelse, hvari han uttalar sitt "conten- 
tement och noje" ofver att "verket — — till målet nårmare avan
cerat", sårskildt dårutinnan, att den omtvistade 4 punkten rorande 
Ostersjon upptagits i Nebenrecessen. “Nu dre vi fuller ddrmed 
tillfreds", såger han, men eftersom Holland tånkte begagna sig af 
konjunkturerna och med en flotta understodja hans fiender, Dan- 
zig och Brandenburg, och alltså det i Roskildefordragets 3 § for- 
utsatta fallet just var for hånden, anmodades kommissarierna frå- 
ga danskarne, med huru många skepp de kunde bistå svenske ko
nungen, i håndelse en fråmmande orlogsflotta ville intrånga i 
Ostersjon, "dhet ware sigh 20, 16, 14, 12, 10, ja och 8, allenast 
man haffwe något wist at forlåta sigh på" — — Någon skrift
lig “deklaration" kråfde han i detta fali icke, utan nojde sig med. 
en blott muntlig fdrklaring, — Sedan han vidare eftergifvit fordran 
på realsåkerhet (“reell assecuration") i fråga om skadeståndet for 

1) Se ofvan s. 33 n. 3.
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Ouinearofvet och i ofverensståmmelse med uttalandet på rådsmotet 
d. 28:de forklarat sig nojd med “caution"1), sagt sig vilja ha punk
ten angående Trondhjems "pertinentier" så formulerad, att Roms
dalen uttryckligen nåmndes, samt betonat nbdvåndigheten af att 
de återstående 6 artiklarne, hvaribland den om ryttarnes riktiga 
levererande, formligen upptogos i recessen, yttrar han till sist: 
“når detta så richtigt åhr, kunna I uthi Jesu Nampn sluta och 
gidra på wårket een final eendskap".

I ett egenhåndigt postscriptum utfåstar han sig att sjålf till 
"Ostersjbns defension" låmna 40 skepp2). "Om", sager han, "Dan
mark icke vill sig hårutinnan positive och specifice forklara, så 
står an med subscriptionen, ty jag utaf en sådan traktat ingen så- 
kerhet hafver, når de difficultera att effektuera. Men, ifall att Dan

J) Se ofvan s. 35. Denna eftei-gift ar tydligen en foljd af det ut- 
talande Coyet gor i ett bref till konungen dat. d. 23 juni (Danica R. 
A.): “Svårt skall det fuller vara att obtinera af dem Danske, att de 
viss kopman i Hamburg satta eller ofvertala till att taga uppå sig så
som en proper gald den summan innan en månads tid att betala, hvil
ken Carloff med sig anten bortforde eller elj est forfarit hafver. Likval, 
-om jag visste E. K. M:t nådigst darmed skulle vela vara tillfreds, 
skulle af mig all flit anvåndas dem danske dårtill att ofvertala". Då 
hrefskrifvaren dårtill i fråga om skadeersåttningen for Carloffska 
rofveriet yttrat, “att hela verket mest dåruppå sig stoter", så ville ko
nungen nu tydligen genom medgbrlighet undanrodja denna sto- 
testen.

Samma dag, som har citerade bref från Coyet afgick, tillsande båda 
kommissarierna konungen en gemensam skrifvelse (Danica R A.), hvil
ken får ett visst intresse dåraf, att den visar, hurusom de svenske un- 
•derhandlarne togo sin tillflykt till franske ambassadorens bemedling for 
att få danskarne att ge med sig rorande de ånnu “odeciderade" punk
terna. De forre tillkånnagåfvo for Terlon, huruledes (danska) “kom
missarierna sig intet efter skal lampa ville"------“med begåran honom 
behagade continuera uti sin flit, han hårtill bevist hade om contrac- 
tens befordrande, och soka bringa de danske dårhån, att de efter 
raison måtte lystra och icke gen om fåfånge trator langre uppehålla 
verket" — ------ . I foljd af denna framstållning begaf sig Teflon till
rikshofmåstaren Gersdorf och anholl, att denne ville de “ofrige tvister 
bilagga, så att man åndtligen måtte komma utur desse långvaraktige 
disputer", Denna påstotning medforde den verkan, att Gersdorf sade 
“sin nådigste Konung — — sig hafva sålunda forklarat, att han med 
allt hvad daruti (i svenska projektet) uppfordes content och till
freds var“--------- .

2) Detta konungens erbjudande att till det gemensamma forsvaret 
bidraga med o gånger så många orlogsskepp som Danmark—Norge for 
osokt tanken på Sveriges och Norges inbordes stallning under deras 
union med hansyn till Skandinaviska halfons forsvar.
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mark det ingår, ville I hasta med subscriptionen och att det ock 
måste genast ratificeras"------— —

Redan dagen efter aflåtandet af denna skrifvelse tilistaller ko
nungen sina kommissarier en ny1), hållen i alldeles samma anda 
som den forrå. Efter uttalad forhoppning om “kommissionens be
fordring och slut" med tillågg, att det "nu kårt skulle vara, att 
sådant ju forr, ju hellre skedde", vill han påskynda underhandlin
gen genom upprepning af forut afgifven forklaring, att han roran
de Guineasaken vore tillfreds med caution2) och angående orlogs- 
skeppen nbjde sig med muntlig forsåkran. — Slutligen uppmanas 
underhandlarne att raska på med underskrifningen, så att han kun- 
de få “afmarschera“.

Så talar icke den, som har for afsikt att taga strandade un
derhandlingar till forevåndning for fredsbrott. Moderationen i 
konungens ultimatum rorande Sundspårrningen framtråder ej min
dre i det ringa antal skepp, som kråfves, ån i den form, hvari 
den åskade forklaringen finge afgifvas. Hade ej Karl Gustaf nu 
på fullaste all var velat ett slut på saken, så skulle han sjålffallet 
spånt bågen hbgt och med afseende på orlogsskeppen gjort ett yr- 
kande, sådant, att han med någorlunda visshet kunnat forutse ett 
afslag å detsamma. — Fridericias omdbme om de båda brefven af 
d. 28 och 29 lyder, att de åro "holdte i ett langt forsonligere 
Sprog end de nærmest foregaaende". "Det vilde sikkert være urig
tigt", såger han, "i disse Ordrer at se et Krigspuds for at berolige 
den danske Regering"8). De sistnåmnda orden år det mig en 
sann tillfredsstållelse att kunna citera och inståmma i. Når Karl

*) Från Flensburg d. 29 juni. Danica. R. A.
2) “Carloffs persons straff. som han fortjant hafver, ar icke så an- 

gelaget. allenast att en viss caution stålles for skadeståndet“ —------- ■
Jfr ofvan s. 35 och 36 n. 1.

s) Anf. arb s. 317. — Redan forut (s. 336) har samme forf. beteck- 
nat som “meget tvivlsomt", huruvida Karl Gustaf verkligen i borjan 
af april failt det yttrande Erik Dahlberg i sin dagbok tillskrifver ho
nom, nåmligen att han "intentionerade og havde i Sinde de novo at 
føre Krig paa Danmark". Harigenom tar Fridericia (liks. Carlson, anf. 
arb. s. 503, n 2) afstånd från Fryxells hypotes (Beratt. ur Sv. hist. d. 
12, s. 55), att konungens krigsbeslut redan i april var fattadt, men att 
han allt sedan ånda till krigsutbrottet “spelade dubbelt spel". — Man 
kan i detta hånseende med allt skål fråga: Hade Karl Gustaf redan i 
april fattat definitivt beslut, hvarfor tofvade han val då så lange med
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Gustaf skref de ifrågavarande båda brefven, hade han inga som 
helst krigiska baktankar, utan onskade innerligen ett slut på den 
segslitna underhandlingen; det år ett intryck, som man ovillkorligen 
måste få vid låsningen.

Men huru snabbt våxlade icke konungens ståmning! Blott 
tvenne dagar, och Karl Gustaf tilistaller sina kommissarier en af 
djupaste misstro mot Danmark genomandad skrifvelse1), dari han, 
efter att hafva med skårpa uttalat sig om satisfaktionen for Carloff- 
ska rofveriet, Romsdalens fordrojda utrymmande och frågan om 
Ostersjons stangning for fråmmande flottor, ålågger sina under- 
handlare i Kopenhamn att, ifall de funne, det danskarnes bemb- 
danden ginge ut på att få svenskarne ur landet for att dårigenom 
erhålla fria hånder, "med subscriptionen intet forhasta sig (Eder)" 
och, såsom slutklåmmen i ett postscriptum låter, “soka prætexter 
att uppehålla verket".

Hvad har vållat den tvåra omkastningen ? Det kan icke hafva 
varit konungens samtal med Ove Juul, som afgått på en beskick- 
ning till Karl Gustaf i syfte att utverka lindring i godtgørelsen for 
Guinearofveriet, ty Juul intråffade i Gottorp, konungens dåvarande 
uppehållsort, forst den 6 juli2). Nårmast till hånds ligger det att 

dess verkstallighet? Starktes hans stållning, eller okades hans chanser 
att nå ett lyckligt resultat genom ett uppskof med kriget? Ingalun- 
da. Han riskerade tvårtom, att utsikterna formorkades, såsom ock sked- 
de bl. a. genom Leopolds val. Var det val likt Karl Gustaf, det blixt- 
lika handlandets man. att droja så lange med att låta handling folja 
på beslutet? Traffande ar Fridericias observation, att Karl Gustaf 
“ikke været nogen Mand af korte Overvejelser, for han handlade, i 
Modsætning til den Raskhed hvormed han handlede, naar Overvejel
serne endeligt var sluttede". — Man forstår, hvarfor Fryxell, som i sin 
ifver att gora Karl X svart t. o. m distanserar danska historieskrif- 
vare, år så angelågen att bevisa, det konungen redan i april fattat sitt 
krigsbeslut. Orattmatigheten af detsamma fsamstår sjalffallet i bjar- 
tare dager, och anfallet får en forhatligare pragel, ifall beslutet fat- 
tats så kort efter Roskildefredens afslutande och innan ånnu danskar
ne hunnit i någon hogre grad kompromettera sig eller satta svenske 
konungens långmodighet på prof. Hade beslut fattats redan i april, 
ar det omojligt uppfatta detta såsom en fbljd af danskarnas “tergiver- 
serande“. — Jfr Granlund (anf afh i Hist, bibi., del 6. s 320—21 och 
samme forfattares “svar på herr Fryxells genmale11 (Hist. bibi. d. 7, s. 
9). — G. påvisar hår absurditeten af det Fryxellska antagandet.

*) D. 1 juli. Riksregistr.
2) Ove Junis dagbog i dansk Hist. Tidskrift, 3 Række s. 569 och 

folj. O. J. begaf sig på resan d. 30 juni och återkom till Kopenhamn 
d. 13 juli, under hvilken tid konferenserna i Kopenhamn afstannade i 
afvaktan på resultatet.



sdka orsaken i trenne konungen tillhandakotnna bref: ett från b åda 
kommissarierna gemensamt af d. 27 juni1) samt två från Coyet, det 
ena med sistnåmnda dato, det andra af d. 29, ankommet just som 
man hbll på att afsluta den ktingliga skrifvelsen. Sammanstål les 
nu innehållet i nåmnda trenne skrifvelser till Karl X med de tre 
frågor, konungen i sitt ofvan omtalade bref af d. I juli bringar å 
bane, så kan jag ej finna, att Romsdalsfrå^an2) år på tapeten i 
något af forberorda 3 bref. Karl Gustaf framhåfver emellertid ifrå
gavarande stridspunkt. Dårvid hade han dock ej ånnu fått full 
visshet om att danska regeringen hårutinnan verkligen spelade 
ett dubbelt spel3), och huru suspekt ån dess uppforande kunde 
forefalla, borde det vål verkat lugnandc på honom, att danska re
geringen åtminstone i orden desavouerade Per Vibes handlings
sått och oppet vidgick Romsdalens "pertinens" till Trondhjems amt.

1) Finnes i “Commissarierna Sten Bjelkes och P. J. Coyets con- 
cepter“ (Danica R. A.), men ar defekt, mycket ofverstruket och svår- 
lasligt. Det talas bl. a. om huru svenska kommissarierna vid sin 
audiens infor danske konungen i tradgården anmarkte, att ingen han
syn tagits till svenska residentens i Hamburg gjorda påminnelse 
om Carloffs haktande, och att myndigheterna “undslåppten“. Se 
ofvan s. 20.

2) Se ofvan s. 15—17.
3) Forvissning harom erholl han forst langre fram i samma må- 

nad, då den åt Per Vibe gifna ordern att utlamna Romsdalen bekant- 
gjordes. — Jfr. ofvan s. 16, n. 2.

4) Se. ofvan s. 20—21.

Storre betydelse har Karl Gustaf synbarligen tillmått de ho
nom tillhandakomna meddelandena i Guineafrågan, om hvilken han 
såger sig "fbrnimma af allt, att nu traktaten beror besynnerligen 
på den "articuln" om “afrikanska kompaniet". Dessa ord få emel
lertid ej forleda oss att ofverskatta den vikt, som af konungen lades 
vid nåmnda jåmforelsevis underordnade stridspunkt. Nog har han 
kånt sig mindre angenåmt berord af Gersdorfs befångda advokatyr 
återgifven i Coyets bref till konungen d. 27 juni4), men å andra 
sidan hade ju samma bref innehållit meddelande om ett lofte från 
danske konungen att återstålla den del af det rofvade godset, som 
anns kvar i Glyckstadt, inrymma åt svenskarne kastellet iCapCors, 
och igenskaffa eller godtgbra, hvad Carloff bortfort - allt med- 
gifvanden ågnade att lugna konungens farhågor och bana våg for 
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en uppgorelse. Också tar Karl Gustaf fasta på detta danska kun- 
gens och Gersdorfs lofte, hvarigenoni, som han uttrycker sig, “håf- 
ves quæstio an" eller m. a. o. ej vidare ifrågasåttes, att satisfak
tion skall låmnas, samt gor blott ett tillågg, nåmligen den i hans 
ultimatum af d. 28 juni framstållda fordran på såker caution 
af kbpmån"1). Otånkbart år alltså, att Guineatvisten just på 
detta stadium, då den verkligen syntes nårma sig en till- 
f redsstålian de losning, sårskildt våckt forbittring i konungens 
sinne. Nej, grunden till den tåmligen tvåra omkastningen i ko
nungens hela hållning från den Z8/e till den % år otvifvelaktigt 
att sbka på annat håll. Om den också ej ligger i något afslag på 
den i kungliga skrifvelsen d. 28/e framstållda begåran om de 8 
orlogsskeppen, enår konungen d. 1 juli ej fått något svar på den
na skrifvelse, så framlyser dock tåmligen klart, att det år forhål- 
landen, stående i samband med den for honom så “essentiela" 
Ostersjofrågan, hvilka återvåckt hans tvekan från d. 15 och 16 
juni och gifvit fornyad nåring åt hans sedan lange aldrig riktigt 
slumrande misstro mot Danmarks redliga afsikter.

Jfr ofvan s. 35—36.
2) Se ofvan s. 23, n 1.
8j Jfr ofvan s. 35

Den hollåndske ministern Beuningens svenskfientliga intrig- 
spel bar hårtill skulden. Betecknande år, att dennes namn nåm- 
nes på ej mindre ån 4 stållen i det ifrågavarande brefvet. Gång 
på gång kommer konungen tillbaka till denne ambassador i sam
manhang med 4 artikeln i Nebenrecessen2) och Ostersjospårrnin- 
gen. Han riktar uppmårksamheten på B-s intima "correspon- 
dence med danske ministrarne", "hans onde officier" och bemodan- 
de att “stifva" Danmark till att “eludera" den for bågge kronorna 
så "angelågne och sensible 4 artikeln", varnar for Hollands “machi- 
nationer" ij fråga om samma artikel, uttalar misstanken, att den 
dansk-hollåndska konspirationen hade som mål att till hvarje pris 
få Danmark med snaraste utrymdt af svenskarne, for att man sedan 
så mycket friare skulle kunna “sin ondsko exercera"; uppmanar 
fordenskuli sina såndebud att fordra en skriftlig “deklaration"3) 
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rorande antalet orlogsskepp, med hvilka man kunde bispringa ho
nom, "ifall fråmmande skulle sig intrånga i Ostersjon", vidare att 
"penetrera, om Danmark hafver något ondt i sinnet" och mandår 
umgås med planen att forst genom låtsade eftergifter frigdra sig 
från svenska ockupationen, dårpå afkasta masken och icke skrifva 
under utan “soka forevåndning att uppehålla verket". - Dennaor
der såvål som de farhågor, af hvilka den fbranledts, åro tydligen 
orsakade af en rapport från Beuningen och ett bref från svenske 
residenten i Haag Appelbom, hvilka båda aktstycken Karl Gustaf 
bifogat, den forrå i kopia, det senare i utdrag under resp. litt. B. 
och C. Tyvårr har jag icke i Riksarkivet kunnat finna dessa af' 
af konungen åberopade bilagor. Detta år dock icke af någon vå- 
sentlig betydelse for saken i fråga, ty dels kan man från konun
gens eget bref någorlunda sluta sig till innehållet i berorda diplo
matiska skrifvelser, dels år det genomgående ett och samma grund
tema, som varieras i så godt som alla Beuningens depescher tilt 
sin regering, namligen betonandet af hans oaflåtliga stråfvan att 
forhindra Ostersjons stångning åfven for hollåndarne samt af dan
skarnes upprepade tillmotesgående forsåkringar med hånsyn till 
nåmnda eventualitet1).

i hans skrifvelser anslogs.
I Beuningens skrifvelse till Gen -stat. d. 16 maj (“Expos. caus.11, 

bil. s. 97) heter det: “Proinde adhuc confido, Vestris Præpot Celsitud. 
me tuto & certissime asseverare posse, Danos ita ut par est, abhorrere-
ab assensu in sæpe dictam exolusionem omnium bellicarum navium e 
mari Balthico; —■ —• — Equidem nihil eorum intermitto, quæ ratione-
oflicii mihi mcumbunt, ut qvantum possibile, omnibus præjudiciis.
quæ S. Præp. Celsit Statui & commodo exinde nasci possent, præve- 
nirem.-------------

Alldeles likartadt år innehållet i B—s ofvan s. 31 n.4cit. depesch 
af d. 2 juni

Pufendorf § 43: Accedebant stimuli a Beuningio admoti, cui ministri 
danici aures et pectora aperuerunt (Jfr ordalagen i konungens bref d..
8 juli: “oppna bron, hjarta och hug till Beuningens machinationer“). 
Cui & tanta fiducia fuerat scopo suo apud Danbs potiundi, ut in om
nibus literis Ordinibus foederatis connrmaret, Svecos nihil in hoc 
negotio effecturos, ae articulum tertium paeti Roschildensis obtensa. 
libertate commerciorum facile eludi posse. Qui & cum Sueci Danis. 
acrius insisterent, prætexto foederis inter Daniam ac Belgium interce- 
debat, ne id negotium ad finem deduceretur.

*) Se Beuningens ofvan (sid. 7) citerade memorial, dår grundtonen
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Den af konungen citerade Beuningen-depeschen torde måhån- 
da ha varit brefvet af d. 5 juni1). Då danskarnes "voornaemste 
Heeren Ministres" dåri beråttas hafvagifvit Beuningen ett heligt lofte, 
stående i rak strid mot deras omkr. 14 dagar senare åt svenska 
kommissarierna gjorda medgifvande med hånsyn till Ostersjo
frågan2), måste deras beteende forekomma Karl Gustaf i hogsta 
grad suspekt och tvetydigt samt våcka hans misstanke, att danska 
regeringens ofvannåmnda samtycke till den från svenskt håll fore- 
■slagna lydeisen af recessens 4 artikel icke var årligt och allvarligt 
menadt utan blott en fint, hvarmed man åsyftade att påskynda 
Danmarks utrymmande af svenskarne eller, som Karl Gustaf sjålf 
såger, att “få oss med forderligaste utur landet och sedan kunna 
sitt propositum båttre verkstålla". Att denna Karl Gustafs miss- 
tanke var allt for val grundad, framgår af det råd, som Ove Juul 
efter återkomsten från sin mission till svenske konungen i Gottorp 
i borjan af juli (s. 38) gaf den danske konungen, nåmligen att 
till hvad pris som helst soka få svenskarne aflågsnade ur Dan
mark for att sedan erhålla fria hånder att vidtaga de åtgårder, 
man fann låmpligast3).

Karl Gustafs bref af d. 1 juli betecknar en våndpunkt i hans 
forhållande till Danmark; alis icke i den meningen, att han nu 
skulle varit på det klara med sig sjålf rorande fredsbrottet, ty, 
såsom Fridericia såger, “endnu vidste Karl Gustaf virkeligt ikke 
hvad han vilde", utan i den meningen, att han efter denna tid
punkt aldrig någon enda gång vid rådsmoten eller i bref till kom-

*) “Grundeligh Underråttelse11 etc. Lit. P — “Expositio” Lit. P., s. 
67. Jfr det så godt som likalydande brefvet från B. af d. 2 juni, 
cit. å sid. 31, n. 4 .

2) Se ofvan sid. 34.
s) Ove Juuls dagbog. I den rapport, O. J. d. 15 juli aflade, beter 

det bl. a.: “raadde och derhos io for io heller at slutte med de sven
ske Gesanter om dend ostindiske Trætte, i huad det och skulle koste, 
paa det wj i saa Maader kunde faa Ilenderne fri och Kongen aff' 
Suerig obligeris effter Loffte Hans Maj:ts Lande gandske at quitere; 
siden naar det waar skeet, kunde man effter Tider nis Conjunctures 
gidre huisz tienligst erachtedis“.

Några dagar senare gaf O. J. samma råd, motiveradt på likartadt 
satt: “på det att de svenske Troupper kunde komme til at marchere 
ud aff woris Lande og sig siden engagere med dend fremmed Macht 
— — —; der effter kunde wj tage woris messures, som tienligst och 
gaffuenligst kunde erachtis, naar wj ware Mestere aff woris egne Lande11. 
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missarierna rbjde en så påfallande ifver att slutfora forhandlingsver- 
ket, som kommit till synes i hans ofvannåmnda skrifvelser af den 
28 och 29 juni. Under denna tvekandets och vacklandets period 
antar emellertid tanken på brytning med Danmark rått snabbt 
fastare konturer i konungens sjal.

Beuningens "contraoperation mot fråmmande flottas utehållan- 
de ur Ostersjon" och Danmarks listighet "in hoc passu" hafva på 
honom gjort ett så djupt intryck, att han snart ger sitt ultimatum 
en ånnu strångare form, ån det hade den 1 juli: De danske skola 
låmna ett "kategoriskt svar" angående "numero navium", "och det 
utan vidare drojsmål". Ett efter ytterligare tidsutdråkt framtvunget 
bifall nojer han sig icke med1).

I då declinera subscriptionen och under andra prætexter uppehålla ver- 
ket, ty jag måste vara betankt uppå annat sått ånnu soka min såker- 
het, och fast Danmark sedan skulle hårutinnan invilja, år jag an- 
dock icke nbjd darmed. att han alltid vill med trug forceras till ska- 
lighet“.

Pufendorf„(anf. arb. 8 43) återger grundtanken i detta bref på fol
jande sått: “Åfven om danskarne numera ville samtycka till att låm- 
na ett visst antal skepp att sparra Sundet for utlandska flottor, så 
borde de (kommissarierna) doek uppskjuta med underskrifvandet un
der en eller annan forevåndning, Ty då de genom hotelser och skalls- 
ord måste drifvas att ge sitt samtycke och fordenskull en gang kun
de forklara sina loften' ogiltiga, måste han på en annan vag soka sin 
trygghet". — Pufendorf har har tydligen gjort sig skyldig till en miss- 
uppfattning: Han framstaller konungens befallning till kommissarierna 
att “declinera subscriptionen" såsom ovillkorlig. Den var i sjalfva 
verket villkorlig.

2) Rådsprot. d. 7 juli.

Alltså: en ofordrojlig specifikation af hjålpskepp framhålles så
som enda mediet att fbrekomma underhandlingarnas afbrytande. 
Under dylika omståndigheter forefaller det helt naturligt, att ko
nungen invåntat bref från sina kommissarier, innehållande svar på 
hans begåran, innan något afgorande steg togs. Så skedde emel
lertid icke, att doma efter forhandenvarande urkunder. D. 7 juli 
hblls i Gottorp ett rådsmbte2). Fdrhandlingarna begynte dårmed, 
att konungen, i anledning af polackarnes anfall på Thorn, påvisade

’) Bref till kommissarierna d. 5 juli. (Riksregistr.) Har lieter det 
bl. a.: “Skulle de danske sig haruti utan dilatzon bekvama, så att I 
hafve underskrifvit, kunne I skrifva amiralen gr. Wrangel har om till, 
att han med afmarscherandet derefter sig conformerar“. — Och i ett 
postscriptum: “I måste val taga uti akt den ordre, jag Eder for detta 
gifvit hafver, att, ifall Danmark icke resolverar till att specificera 
qvantum navium, som (det) kan och vill assistera mig med----------att 
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faran af att »stå långre kvar utan att agera" samt det råttmåtiga i 
att for en eventuelt forlust af Thorn taga skadan igen på Danmarks 
bekostnad. På konungens fråga, om han ej "skulle gå lost på 
Danmark", ifall icke i Kopenhamn redan fattats något beslut "på 
de resterande punkter, såsom om conjunctionen af skeppen1) och 
annat", "resolverades, att det skulle så ske, såframt det icke alla- 
redo vore slutet, så skulle kommissarierne intet sluta, utan K. M. 
då gora sin disposition och gå Idst på honom". — Alltså hade 
åndtligen det bdesdigra steget tagits. Ett formligt beslut att an- 
falla Danmark var omsider fattaåt, visserligen ånnu bundet vid 
ett villkor, men ett sådant, hvars uppfyllelse ej tillhbrde fram- 
tiden.

Hvad år val nu att betrakta som nårmaste motivet till detta 
afgbrande? Det kan icke ha varit underråttelsen om kejsarvalet, 
ty detsamma ågde rum forst d. 8:de. Ej heller har det varit ett 
genom svenska kommissarierna skriftligen framburet afslag på ofvan 
omtalade framstållning rorande de 8 skeppen, forstå gången gjord 
i konungens skrifvelse d. 28 juni2), detta, dels emedan svaret på 
nåmnda bref anlånde forst dagen efter rådsmotet i Gottorp3), och 
dels emedan rådsprotokollet sjålffallet borde hafva innehållit åt- 
minstone en antydan om ett dylikt afslag, ifall detsamma då redan 
på något sått låmnats, ett antagande, som vederlågges af diskus
sionen vid rådsmotet: Qrefve Vrangel -- den ende om sin me-

TObs! Skeppshjalpen ar den enda af tvist efrågorna, somuttryek- 
ligen namnes.

Sid. 35.
s) Om kommissariei-nas bref af d. 4 juli, hvilket utgor svar på ko

nungens skrifvelser d. 28 och 29 juni, yttrar konungen i sin den 8 juli 
daterade skrifvelse till kommissarierna: “Vi hafva faller ratt nua( = just 
nu) “bekommit Edert bref af d. 4 hujus“-------— Denna kommissari- 
ernas skrifvelse beror for ofrigt icke med ett enda ord frågan om 
skeppen. —•

Håndelsernas førlopp ar enligt kallorna icke så enkelt, som det 
framstalles hos Carlson (s. 500), dår gången ar denna: Karl Gustaf 
framstallei- genom kommissarierna sin begåran angående de 8 skep
pen. “Underhandlarne svarade, att det var dem ombjligt“ “bejaka 
Sveriges fordran“, och detta blef orsaken till brytning. — I samman
hang harmed må påpekas, att Carlson uppger, att Ove Juul sandes på 
sin beskickning till Karl Gustaf, sedan namnda afslag gifvits (“dar- 
efteru)-, men Ove Juul hade enligt sin dagbok audiens hos konungen 
d. 6 juli, en tidpunkt, vid hvilken, såvidt kallorna upplysa, intet dylikt 
afslag ånnu gifvits. •—
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ning - foreslog nåmligen, att "man skulle bida efter svar från 
Danmark", hvartill konungen genmålte, "att de hafva lange drbjt 
med alltihop och visste intet, om det vore något mer att vånta 
dårpå".

Att det i rådsprotokollet berorda antallet på Thorn ej varit utan 
sin betydelse for det fattade beslutet år ofbrtydbart. En annan medver- 
kande faktor finner man i konungens yttrande: — alt stå långer stilla
vore skadligt, tiden, forginge". De två sista orden ha sin motsvarighet 
i uttrycket: "tiden mycket utstiger" i brefvet af d. 5 juli. Och i 
sanning, det år ej underligt, att Karl Gustaf nu, då man kommit 
ett stycke in i juli, borjade ångslas vid tanken, att den gynnsam- 
ma tiden for årets fålttåg skulle fbrsittas. — Men den båsta for
klaringen på gåtan torde erhållas, om man erinrar sig, att Ove 
Juul d. 6 juli, d. v. s. dagen fore rådsmotet, hade audiens hos 
Karl Gustaf1)- Jag misstager mig såkerligen icke, om jag fram- 
kastar den formodan, att rådsmotet just blef sammankalladt med an
ledning af hvad som forefallit vid samtalet mellan konungen och 
det extraordinåra danska såndebudet. "Gången af fbrhandlingarna 
dem emellan kånner man icke"2), men af urkunderna framgår, 
att meningsutbytet rort sig ej blott om Guineafrågan, for 
hvars skuil Ove Juul nårmast afgått på ifrågavarande beskickning, 
utan åfven om andra tvistepunkter, sårskildt skeppsfrågan3). Antag- 
ligen har då konungen af samtalet i fråga erhållit ett mindre 
gynnsamt intryck och fått klart for sig, att vidare underhandling 

*) Se ofvan s. 38 och s. 44, n. 3. Jfr bref från Coyet till konungen 
d. 29/o och. bref fr. kon. d. 5 juli.

2) Carlson s. 500.
8) Ove Juuls dagbok: “Kongen aff Sverig gaff mig audiens sielff 

og Svar paa det jeg havde hannem at proponere, med idelige store 
och gode Loffter om H. M:ts min all. nåd. Kongis och Herris Lauders 
och Provinciers Evacuation; som dog intet paafulte, uden Rupturen, 
som man alt da gick schwanger med. Derom jeg och fattede største 
souppon, særdelis af en Discurs, Kongen forte offuer Taffel, da hånd 
mentionerede om Hollendernis Udrystning til Soess, sigendis derhosz, 
at hånd dennem skulde mode; til dend Ende havde hånd alt giffuet 
Ordre til sin Flode, att sambie sig uti Kihler Haffuen, det jeg vel 
observerte och replicerte kort derpaa: Huorledis, Ed. Maj:t udj Kihler 
Haffuen? inden dend Tid skal io baade dend och min all. nåd, Kongis 
Lande, huor endnu er suensk Eolck, effter Traktaterne werre aldelis 
evacuerede. Da fornam Kongen for meget at haffue talt och wille 
gierne rou i Land igen, sigendes noget stammendis (som hånd gierne
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vore lonlos1), en uppfattning, hvaraf rådsbeslutet blifvit en fbljd. 
Emellertid var han nog diplomatisk att ånnu så lange hemlighålla 
saken for Danmark, ty i det bref, som han d. 8 juli skickade till 
danske konungen2), heter det bl. a.: "Vi hafve ock for detta, så 
formedelst vårt bref till E. Maj:t sjålf som våre hos Ed. Maj:t va- 
rande kommissarier nogsamt betygat och itererat den åstundan vi 
drage till att komma med detta verket till ett fulleligt slut och ut- 
slag, i anseende att desse tiders conjuncturer fordrade vår armé 
annorstådes vara uti action och forekomma, att våra fiender icke 
oss betaga någon mårkelig avantage; hade ock val fbrmodat, så
som vi ock stå uti den vissa forhoppning, att sedan så ganska få 
punkter återstå, E. Maj:t skall icke finna svårt att låta dem dess- 
likes riktigt afhandlas. Vi hafve dårvid modererat våra ordres i 
bemålte våra kommissarier, således som råttvisan i sig sjålf kan 
tåla — — — lefvandes i den nabovånlige tillforsikt, det Ed. Maj:t 
sig dåruti så forklarar, att vi med forderligaste kunne dårmed kom
ma till endskap och nå fredens execution samt den såkerhet, som 
vi genom denna traktat hafve eftertraktat. Så snart som recessen 
underskrifven och ratificerad år, skole vi intet moment låta passera, 
forr ån vi strax begynna att låta vår armé rora sig och hådan 
marchera" o. s. v.

pleiede, naar sligt forrefalt) band meente ioke saa lige Kihler Haffuen, 
men Wismar eller, hvor Winden sig wille foije. Spurte mig derhosz 
huad jeg mente om de Hollenders store Armatur til Soesz; jegsuai-ede, 
at effter min Mening skede det allene for at facilitere deris Tractat 
med Hans Maj:t om deris Negotier, wed Kaarden udj Haanden, som 
de gierne pleier. — Men jeg forglemte icke det, som forst bleff talt, 
der om at giore Erindring wed min Hiembkomst

1) I konungens oftanamnda relation till rådet d. 4 aug. ankla- 
gas Danmark for att “icke visa oss den ringaste inclination till den 
3:dje artikelns maintien utan fast mer foreskudda så emot våre kom
missarier som emot oss sjålfve formedelst ambassadøren Ove Juul deras 
oformbgenhet och omojelighet, fast vi hafve icke mer begart af dem 
ån 8 val monterade skeppu —------

2) “Riksregistr. — I Grundeligh underråttelse11 etc., Dit. ZZ år detta 
bref dateradt den 1 juli, hvaraf Granlund i sitt “svar på hr prof. 
Fryxells genmale11 (Hist. Bibi. d. 7) tydligen låtit vilseleda sig, (årtalet 
1668 ar uppenbarligen rent tryckfel). Den ratta datobeteckningen ar 
den, som samma skrifvelse erhållit i “Expositio causarum11 etc., nam- 
ligen d. 8 juli. Ty då Ove Juul begaf sig på resan till Gottorp d. 30 
juni, hade sin forstå audiens hos Karl Gustaf d. 6 juli och afskeds
audiens d. 8 s. m., så kunde omojligen “Kongl. Maj:ts af Sverige svar 
på K. Maj:ts af Danmark bref, som Ove Juul medbragte" hafva till 
dato den 1 juli.
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Huru forstå detta bref? Den forsonliga ton som genomgår 
detsamma, den åtrå efter snar uppgbrelse i godo, det tycks roja, 
svar ju rakt emot konungens uttalande i rådet dagen forut. Har 
han kanske helt åndrat mening från foregående dag, eller åsyftar 
han endast att fora danske konungen bakom Ijuset? Det forst- 
nåmnda alternativets antagande forliker sig svårligen med innehål
let i Karl Gustafs, likaledes d. 8 juli, kommissarierna tillsånda skrif
velse, som ofortydbart delgifver dessa den order, hvilken rådsmotet i. 
Gottorp beslutit skola till dem afgå “innan nåste post"1). Det heter 
nåmligen: "Ty hafve vi for godt funnit Eder hårmed præcise att 
anbefalla, att, såframt de danske vid dettas ankomst ånnu icke haf
va slutit med eder (utan att de ånnu hesitera, cunctera(?) och tveka, 
om de kunna conjungera sig med så stor numero navium, som 
tillfbrende i våra ordres formalt år), I då tage prætext att hålla 
verket oppe och icke låta det komma till subscription eller end- 
skap“2).

Med denna order, i hvilken man tydligen igenkånner Got- 
torpsresolutionen, harmonierar ej val hvad som står några rader 
långre ned i brefvet: "Skulle och denne punkten (ror. orlogsskep- 
pen) fårdig vara vid dettas ankomst, så kunne I hasta med slutet 
och de andre punkter fatta, som båst ske kan". — Hår befallas- 
kommissarierna att under gifven fbrutsåttning skyndsamt afsluta 
traktaten, en befallning, som man har svårt forstå, om konungen nu 
verkligen hade i sinnet att anfalla Danmark3). — Denna bppendagliga. 
brist på ofverensståmmelse mellan brefvets olika delar låmnar ett

*) Då Carlson (s. 501) efter relaterande af det vasentliga, som 
forekom vid rådsmotet i Gottorp, yttrar: “xmnu drojde det likvål nå
got, innan konungen (från Oldeslolie) gaf order till sina kommissa- 
rier att ej sluta, synes han ej kånna brefvet från Gottorp d. 8:de. 
Oldeslohe-brefvet afgick forst d. 15, och denna dato stammer ej ratt 
vål bfverens med hvad som beslutits i Gottorp, nåmligen att bref “ge- 
nast“ skulle afgå till kommissarierna. — Egendomligt nog tycks Fri
dericia (anf. arb. s. 348) dela Carlsons uppfattning i detta fali: “Emid- 
lertid“, sager han, “hade Coyet og Bjelke faaet den Ordre, som var 
vedtaget den 7; de skulle “tage Prætext af det afrikanske Kompagnis 
Præjudice til ikke att underskrive11, hvilket uttryck just återfinnes i 
brefvet från Oldeslolie.

2) Biksregistr.
8) Svar att fbrlika med ett redan fattadt beslut att bdrja krig år 

ock befallningen att fordra skeppens “tillredzhållande" “innan 14 da
gar, hogst 3 veckor“.

Måhandaar det dessa punkter i konungens bref, som gora, att. 
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•omisskånneligt vittnesbord om att Karl Gustaf i trots af Gottorpsbe- 
•slutet dock alltjåmt vacklade. Detta åter gor det lått att for- 
•stå hans ofvan berorda forsonliga bref till danske konungen, 
'hvilket alltså råttvisligen icke får betraktas såsom yttring af ett dub- 
belspel.

Emellertid, meranåmnda bref till kommissarierna af 8 juli 
innehåller icke blott en till deras efterråttelse låndande notifikation 

■om hvad som i Gottorp beslutats utan ock svar på deras d. 4 
juli daterade bref1), hvilket anlånde just då fbrstnåmnda skrifvelse 
■skulle till att affattas. Denna borjar med foljande ord: "Vi hafve 
iuller rått nu bekommit Edert bref af d. 4 hujus2) men befinna 
■den vanliga kallsinnigheten hos Danmark att låta fredstraktaten 
komma till sitt slut. Enkannerligen befinne vi deras motstrafvig- 
het vid den 4 artikeln, som angår fråmmande brlogsflottors exclu- 
sion". Långre ned heter det: "Och år deras prcetenderade omoj- 
lighet fåfång, efter de både skepp, stycken och folk och store ma- 
■gaziner hafva". Ingen, som låser dessa ord, kan af dem få annan 
uppfattning, ån att kommissariernas d. 4 dat. bref meddelat ko- 
nungen, det danskarne intagit en afvisande hållning gent emot 
.hans af kommissarierna till dem framburna yrkande med hånsyn 
till de oftanåmnda orlogsskeppen, i det man foreburit omojligheten 
-af utrusta dylika. Huru forvånad biir man då ej, når man vid 
.genomlåsningen af kommissariernas ifrågavarande skrifvelse finner 
■denna icke innehålla ett enda ord om skeppsfrågan och alltså 
konungens bref ej vara "svar på tal"3). Saken synes ju helt gåt- 
full. Då det emellertid år absolut otånkbart, att Karl Gustaf skulle 
kunnat beskårma sig ofver ett motiveradt afslag utan att detsamma 
hvarken Carlson eller Fridericia vill betrakta ifrågavarande bref såsom 
•ett expedierande af Gottorpsresolutionen och dårfbr helt och hållet 
forbigå detsamma.

Danica. R. A.
2) Se ofvan s. 44, n. 3.
s) Sedan kommissarierna sagt sig med odmjukaste vordnad hafva 

■undfått Kongl. Maj:ts skrifvelser af d. 28 och 29 juni (eller just de- 
.samma, i hvilka konungen for forstå gangen affordrade danskarne 
Riften om åtta orlogsskepp). heter det: Sedan vår senaste underdån. 
■skrifvelse (af d. 1 juli) år intet uti negociationen forelupit —------ -

Så uttalas hoppet om att få till stånd en tillfredsstallande uppgo- 
relse i ‘Guineesche sakerne".

Såvidt en undersokning af såval kommissariernas bevarade origi-
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också under någon form gifvits, måste hans kunskapskålla i fbre- 
liggande fail hafva varit Ove Juul, hvilken, såsom vi ofvan sett, vid 
sin audiens hos svenske konungen d. 6 juli foreburit omojligheten 
af att uppfylla den framstållda begåran1). Då nu nåmnde ambas
sadør hade karaktåren af en extraordinår underhandlare, som tem- 
porårt substituerade de ordinarie i Kbpenhamn, år det ej under
ligt, att Karl Gustaf betraktat ett afslag från denne alldeles, som 
om han fått det genom sina kommissarier till sig framburet. Rått 
lange drojde det, innan konungen på denna sistnåmnda våg emot- 
tog berorda afslag. Ty i nåsta gemensamma skrifvelse från kom
missarierna såga dessa sig ånnu ej hafva gjort någon framstållning 
rorande orlogsskeppen; de bedja i stållet konungen att slippa rora 
vid denna sak for att ej dårigenom uppvåcka danskarnes miss
tankar och utsåtta sig for risken, att underskrift å 4 artikeln våg- 
rades-’). Under dessa omståndigheter år det ågnadt våcka fbrvå- 
ning, att konungen i skrifvelse till kommissarierna från Oldeslo d. 
17t8)) under hånvisning till dessas bref af d. 7/7, såger sig dåraf 
ha sett, huru "de danske betjåna sig af den prætenderade ombj- 
ligheten om så få skepps utrustande" — —.Saken finner emeller
tid sin forklaring dåraf, att Coyet i ett samma dag till konungen 
sandt egenhåndigt bref yttrar: "Af dem danske skall vara ombje- 
ligt att erhålla i nodfall, det de någre orligsskepp till Sundets for-

nalbref som deras concepter ger vid hånden, finnes i Riksarkivet intet 
annat bref till K. M:t från dem gemensamt ellei- endera af dem un
der datum d. 4/t 1658.

’) S. 46, n. 1.
2) “Med hvad makt Ed. K M de danske kunna bispringa mot fram- 

mande orlogsflottas intrångande i Ostersjon, dårom skulle vi deras de
finitiva resolution begara Men såsom vi befrukta, att, ifall de danske 
hårom tillsporjas forr, ån allt år riktigt och recessen undertecknad, så 
att den icke mera ryggas kan, de darofver skulle allarmeras och falla 
uppå de tankar, som vore något annat dårunder fordoldt, hvilket dem 
en ellei’ annan vidlyffighet pålade, och således soka vråka den 4 ar
tikeln såsom den de ånnu med deras hånd och sigill icke stadfåst ha
de, hvaraf Beuningen till af ventyrs skulle nu lågenhet ånyo (soka?) att 
impugnera densamma artåkeln; sedan all hans contraminering en gåiig 
ar genomtrångd och bemålde punkt af de danske beviljad blifvit. Hvar- 
for lefver vi uti den underd. forhoppning, E. K. M. sig nådigst lårer 
behaga låta, att vi harmed innehålla och intet darom mentionera, forr
ån traktaten ar undertecknadt och således hela verket rått fåstadt 
och stabilieradt“. Från kommiss d. 7 juli. Danica. R. A.

s) Riksregistr.
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svar i år skole utrusta, efter de dartill ails inga medel hafva"1). 
Konungen har uppenbarligen icke gjort någon skillnad mellan de 
upplysningar han erhållit genom detta bref och dem, som kommit 
honom tillhanda genom kommissariernas gemensamma af samma 
datum. — Att afgorandet nu bbrjar nalkas, det marks på den order 
konungen i ofvannåmnda bref (från Oldeslo) låter utgå till sina 
kommissarier: att "med subscriptionen nu alldeles återhålla, intill 
dess I haf ve vår vidare befallning dårom"2).

Fanns ånnu någon tvekan i konungens sjal, torde den i det 
nårmaste hafva undanrojts genom en d. 18 juli daterad gemen
sam skrifvelse från kommissarierna, hvilken inneholl danskarnes 
kategoriska nej till Karl Gustafs begåran om 8 orlogsskeppj. Och 
så drefs då denne fram till den definitiva afgørelse, for hvilken 
han så lange ryggat tillbaka4). Den 23 jtili hblls det minnesvårda 
rådsmotet i Wismar"). Nårvarande voro: grefve Gabriel Oxen- 
stierne, grefve Jacob De la Gardie, grefve Schlippenbach, grefve 
Carl Lejonhufvud, herr Arfwed Forbus, herr Wellam Tabe.

1 protokollet forekommer bl. a. foljande passus: “Om Austria- 
corum obenågenhet till fredh, och andra fjenders myckenhet, discur- 
rerade K. M:t och tycktes icke vara gott engagera sig uthi dhetta 
widlyftige werket, for ån K- Md wore såker for Danmark, efter dhet 
så gor mine af en irresolution uthi6) werket, såsom han tergiver-

’) Coyet till konungen d 7 juli. Danica R. A.
2) Jfr s. 47.
3) Harjamte hafve vi forfrågat de danske, hvad hopp skulle stå att 

gora sig om något bistånd af deras sida med skepp efter 4 artikelns 
innehåll, ifall något intrång in uti Ostersjon af någon skulle tenteras 
— — — De hafve håruppå sagt, dem omojligt vara att bringa någon 
makt till sjos tillvåga, ja, fast om de sjålfva af en eller annan skulle 
angripas, då vore de icke capable till sjos att fbrfåkta deras egenvål- 
fard. Adlersparre s. 160, not k.“ —Då Geijerstam (anf. arb. s. 28) sa
ger: “Danskarne påstodo, att de ej voro i stånd att bringa ett enda 
fartyg i sjbn“, citerar han till stod hårfor blott kommissariernas nyss- 
namnda bref d. 18.

4) Gottorpsbeslutet (s. 44) hade ej blifvit afgbrande i den mening, 
att det omedelbart fbljdes af krigisk aktion. Ånda till d. 23 juli galler 
alltjåmt hvad Pufendorf (Anf. arb § 42) yttrar om situationen vid må- 
nadens borjan: “Emellertid var konungen ånnu ej så fast besluten for 
krig, att ej frågan gång på gång blef fbremål for rådplagningar11.

5) Rådsprot. af Gidpenhjelm.
Det kursiverade ar i protokollet understruket. 
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serar 1) uti evacuationen af Schone, for ån K. M:t skulle gå utur 
Zeland. 2) Om Romsdalen1). Om Hven. 4) Om skeppens resti
tution. 5) Om godset i skepen. 6) forvågrar att conjungera sin 
flotta2). År quæstio, om ft. M-.t skal långre vånta efter hwad 
uthslag dher uthi blifwer eller om icke ft. M-.t skal blifwa widh 
dhen tagne resolutionen.

Grefwe Carl: Efter K. M:t har många fiender och ingen så- 
kerhet på ryggen, och wore inthet rådheligit sleppa dhen avantage, 
K. M:t nu har. Och wore fruchtandes, att Correspondencen blefwe 
åter igen afskuren. Dherfore wore hans ofdrgrijpelige mening, 
att ft. M-.t giorde sigh såker af Danmark efter dhen fattade reso
lutionen.

K. M:t mente, ett dhet wore inthet rådheligit, att engagera sig 
widh så fatta saker uthi dhet Tyska Krijget, efter nu wore wahlet3) 
fbrbij, och K- M:t ingen satisfaktion fått. -- Wore K. M. frij och 
såker for Danmark, så kunde K. M:t bruka dhet folket i Swerige 
år til Krijgetz dher uthe uthfbrande. Uthi Danmark kunde K. 
M:t få 2,000 håstar och bfver 7,000 knechter, om K- M:t 
kundhe hafwa chen nådhen af Gudh, att den desseinen skulle 
lyckas.

Grefwe Jacob De la Gardie mente och dhet samma som 
grefve Carl och heelt och hållit fan den resolutionen godh och 
rådhelig.

ft. M:t contestera sitt samweet, att han inthet hade årnatt så
dan resolution fatta, for ån H. M:t war på resan och hadhe 
opbrutit; Då ft. M:t sågh Danmarkz onde maneer; Togz dherfore

T Se ofvan s 15—17
2) Den har forebragta motiveringen for krigsbeslutet ar agnad vac- 

ka någon fbrvåning både genom livad den innehåller och icke inne
håller: Sålunda år det underligt, att konungen talar om Hven, angå
ende hvars aftrådelse man reelan i juni kommit till samforstånd (se 
ofvan s. 13), åfvensom att han uttryckligen omn&mner den uteblifna 
ersåttningen for de trenne fore kriget af danskarne uypbragta norr- 
kopingsskutorna — en stridspunkt, den han sjålf i relationen till rådet 
den 4/s hanfor till “ringare punkter11 — men icke har ett ord for 
Guineatvisten, en tystnad, hvilken for ofrigt torde i viss mån ytterli- 
gare bestyrka riktigheten af min forut hafdade uppfattning rorande den
na saks relativt underordnade betydelse. (Se ofvan s. 39).

3) Kejsarvalet d. 8 juli
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samme resolution de novo". — Sedan det dårpå "diskurrerats" 
om "dhet Polniske wåsendet", håfdats nodvåndigheten af att 
quocunque modo få fred med Pohlen", uttryckts forhoppningen,att 
detta rike “genom några beneficier" "måtte sig separera från K. 
M:tz fiender, Osterrijke och Brandenburg", och att K. M:t i "pohhii- 
ske tractaten" kunde “vinna Lijfland ewerdeligen", med hvilket 
måtte fblja Curland, "efter dhet altijdh dher af hengdt hafver«, 
samt gjorts gållande den mening, att K. M:t med Brandenburg 
kunde "ingen fridh gora utan med Osterrike tillika", heter det: 
" Och hafva således alla af rådhet, som hafva warit hoos K M:t l 
Flensburg, i Gottorp, Oldeslo och Wismar, enhalleligen rådsampt 
fannit att låta den resolutionen med Danmark gå for sig".

Det sista, skickelsedigra, oåterkalleliga afgbrandet hade fallit. 
Man skulle nu kanske våntat, att underhandlingarna i Kbpenhamn 
genast afbrutits. Så skedde likvål icke; underhandlingen fortgick 
ånnu några dagar. Att den emellertid på detta stadium endast 
var ett spegelfåkteri från Karl Gustafs sida1), det mårkes granne- 
ligen på konungens order till sina kommissarier: De skulle "icke 
sluta numera samma recess", som de hade arbetat på2); de skulle 
laga så, att "subscriptionen ingalunda sker"9) o. s. v. Den 2 aug. 
antyder konungen for kommissarierna sin afsikt: "Jag årnar innan 
några dagar gå till sjbs. Gud gifve till denna fbrråttningen 
lycka"!4) Den 8 aug. inseglade svenska brlogsflottan i Korsbrs 
hamn. —

Kom anfallet alldeles ovåntadt, eller hade icke tvårtom de dan
ske bort kunna fbrutse, att sakerna skulle taga en dylik våndning? 
Sten Bjelke såger5) sig på danskarnes fråga, hvarfor svenska trup-

') Såsom vi ofvan (sid. 37, n. 3.) sett, har Fryxell utan tillråcklig 
grund sokt vindicera den meningen, att svenske konungen ånda från 
april spelat “dubbelt spel“.

2) D. 24 juli — dagen efter rådsmotet i Wismar.
8) Danskarne drogo forsorg om att de svenske kommissarierna icke 

genom någon plotslig medgorlighet från de fbrres sida forsattes i bryderi. 
Så sager Coyet i bref till konungen d. 23 juli: “Om några skepps equipagie 
till assistera på nbdfall E K. M:ts flotta taltes ock något, men de 
sjunga alltjamt den gamla visan, att det ar dem omojhgt“----------- 
Alltså: in i det sista liårdnackad vågran! Ett slikt  bidrog 
sjalff allet att styrka konungen i det fattade beslutet

uppforan.de

4) I bref från Kiel.
5) I bref till konungen d. 8/s.

uppforan.de
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perna kommit till Sjalland, hafva svarat, att han intet rått visste, 
huru "med detta verket" sammanhångde, men, tillågger han, "det 
forde jag dem till sinnes, hvad jag ofta tillforene sagt hafver, det 
jag befruktade, att deras tergiversation intet godt afsig fddaskulle". 
Och Ove Juul hade efter hemkomsten från sin senaste beskickning 
till Karl Gustaf i Gottorp1) "gjort konung Fredrik uppmårksam 
på grunderna till sin fruktan" (att Karl Gustaf hade aggressiva syf- 
ten) "och tillrådt en rask afslutning af forhandlingarna med Sverige 
for att undgå ett nytt krig"2). Danska regeringen var alltså var- 
skodd och fullt medveten om risken af att ej falla undan. Den 
gick med oppna ogon i kriget8). -

Genom ofvan gifna utredning torde ofortydbart lagts 
i dagen, hvilken den tvistepunkt var, som i framsta linien bar

’) Jfr ofvan sid. 38.
2) De cierade orden aro Fridericias i hans lefnadsteckning ofver 

Ove Juni i danskt biograf, lexikon.
3) I det foregående (sid. 42) ar berattadt, att O. J. i sin dag- 

bok uppger sig vid aflaggandet af redogorelse for sin “forretning11 efter 
hemkomsten från Gottorp d. “/? hafva rådt att snarast mojligt afsluta 
forhandlingarna med Sverige Långre fram heter det: “Otte Dage der 
effter tog ieg mig dend Dristighed H. M. all. und. dån. at erindre igien 
om Tractaternes Slutning med de herverende suenske Gesanter; thi 
ellers war storligen at befrychte, det Kongen aff Suerig skulle tage 
en fremmet och for osz farlig Resolution; det den suenske ambassa
deur Hr Steno Bjelke sig offentlig lod med forlyde, att hans Herre 
eg andet kunde giore end sbge sin Sickerhed------- — — Vid ånnu ett 
tillfalle upprepar O. J. sin varning: “naar“, sager han, “det hortis fra 
Hans Maj:ts ministres der ude, at Kongen af Sverig sambiede sin 
Flode udj Kihler Haffuen, da motte H M. verre forsickret, at hånd 
der med gick losz paa Sielland, saa sant ieg wille achtis for at werre 
en trou Tiener aff H. M “.

Ove Junis egna uttalanden bekraftas af franske ambassadøren i 
Kopenhamn Terlon, som sager: “il (Ove Juul) luy (dan. kon.) fit con- 
noitre qu’il avoit beaucoup a craindre qu’il (svenske konungen) ne luy 
fist une seconde fois la Guerre, si l’on n’exécutait bientot ce qu’on 
luy avoit promis (sic!). — Namnde franske ambassader fick i slutetaf 
juli skriftlig kallelse att infinna sig hos Karl Gustaf, som for ingen del 
ville, att den forre skulle uppehålla sig i Kopenhamn vid krigets ut- 
brott. Då Terlon aftonen fore afresan till Kiel i trådgården tog afsked 
af danske konungen och drottningen, sade dessa till honom, “que l’on 
avait avis, que le roy de Suéde avoit dessein de ne pas exécuter le 

Traité & de rentrer dans une seconde Guerre11. — Under- farden ge
nom Holstein fann Terlon sedan, att Karl Gustaf foretog betydliga 
truppsammandragningar, något hvarom han underrattade Gersdorf. 
Cet avis, sager han, ne fut pas å contretemps ny sans fruit, car j’ay 
scu depuis de luy-mesme que sur la foy de ma Lettre, il avoit fait 
entrer quelque mbnde dans Copenhaguen'1. Memoires du Chevalier de 
Terlon, 1681, Tome I.
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skuld for den slutliga katastrofen. Men då en forfattare, hvars 
omdome jag eljest skattar hogt, yttrar, att “afslutandet af freds
traktaten samt befåstandet af freden i det kritiska ogonblic- 
ket hångde uteslutande på afgorandet af frågan om ersåttnin- 
gen till afrikanska kompaniet"1), så år det måhånda ej ur vågen 
att något uppta till granskning halten af detta påstående. Sant år, 
att danskarnes sått att fora underhandlingen rorande ersåttningsan- 
språken satt Karl Oustafs tålmodighet på ett hårdt prof2); sant år 
ock, att satisfaktionen for Cabo Corsorofveriet under den odes- 
digra "homånaden" utgjorde den ena hufvudfrågan vid sidan af 
den rorande krigsskeppen, men, oafsedt, att den senare saken i 
minst lika hog grad som den forrå tar i anspråk utrymmet i råds
protokollen och konungens bref, så ligger det ju i sakens egen natur, 
att frågan, huruvida ersåttningssumman skulle fixeras till något

*) V. Granlund, anf. arb. s. 319. Jfr ofvan s. 19—21 ocli folj.
2) Ofvan (s 35 och 37) år betraffande afrikanska kompaniets 

skadestånd omtaladt, att Karl X, afstående från sin ursprungli- 
gafordran på “reelt assecuration11, i bref till kommissarierna d. 2S/o och 
29/s forklarat sig nojd med vissa kopmans i Danmark och Hamburg caution 
for det “som Oarloff ar bortrest med11, igengifvande af det, som var 
kvar i Glyckstadt, samt inrymmande af forten åt svenskarne — Hår 
må nu meddelas det svar harå, som Bjelke och Coyet d 4/’ (s. 48) gåf- 
yo konungen: De hoppades snart få afgorande i Guineasaken till stånd, 
enar de danske infor franske ambassadøren låtit formarka att vela 
foreslå oss detsamma forslaget, hvilket E. K. M. uti dess nådigste skrif
velse oss vid hånden gifver, namligen att af visse kopmån caution 
tages, att inom viss tid allt betalas, hvad de companiet hafve af- 
handt11 — — Men i ett bref från kommissarierna några dagar senare, 
d. ’/b (s. 49) heter det: “Vi hafve om satisfaktionen for afrikanska 
kompaniet icke allenast muntligen med de danske kommissarierna 
talat utan ock dem efter dess åndtlige begåran skriftligen det
samma forslaget bfverlefvererat i forhoppning, att de oss skriftligen 
igen deras svar och resolution tillstålla ville Men ehuruval vi dagligen 
darpå trangt, hafver ock sokt komma med dem i konferens------ så 
hafver vi likvål — — icke kuimat bringa någon kongress tillvaga11. och 
“hafver de danske klarligen sig formarka låtit, att de forst afbida ville, 
hvad svar af E. K. M. Ove Juul kunde bekomma11 — ------— (Jfr
ofvan s. 38, n. 2)

I Coyets egenhandiga bref af samma datum (Se ofvan s. 49) såges: 
“Jag var i går allena hos Gersdorff och dref andteligen uppå svar uppå 
vårt ofvergifna uppsatt på afrikanske punkten11 — — — Denne 
“ville alldeles taga sina ord tillbaka, sig lofvat hafva, att allt skalle 
restitueras, hvad kompaniet afhandt vore (Se s. 39), utan deras 
mening varit, att af dem restitueras skulle — — skeppet vid 
Gluckstadt och daruti forbandene saker såsom ock blotta forterne i 
Guinea. Men hvad Oarloff med sig mot deras vilja bortfort hade — 

■------ kunde de icke svara for. Då jag-------- - beviste oeh honom till
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hundratusental mer eller mindre, icke kunde spela ens tillnårmelse- 
vis samma roli som den stora lifsfrågan for svenske konungens 
politik: om han vid ett fullfoljande af krigen i oster kunde kånna 
sig trygg for hollåndska flottan1).

Man får, såsom jag ofvan framhållit, icke låta vilseleda sig 
dåraf, att Guineasatisfaktionen så flitigt "spokar" i forhandlingarna 
under dessas sista skede och stundom rent af synes inta den do- 
minerande platsen.

Att traktaten "berodde besynnerligen på den articuln om afri
kanska kompaniet"2), det kunde låta saga sig den 1 juli, då 
danskarne kort forut gifvit sitt samtycke till 4 art. rorande Oster- 
sjon och ånnu icke refuserat konungens framstållning om de 8 
skeppen, men når detta skett, då kom traktaten att hånga på sist- 
nåmnda fråga, icke så till forståendes, att den åskade forbin
delsen rorande krigsfartygen var afsedd att inryckas i sjålfva 
recessens 4 artikel, utan dårfor, att konungen uppstållde ett bifall 
på denna punkt som oeftergifligt villkor for sitt samtycke till trak
tatens underskrift. Då Karl Gustaf alltså skulle forsatts i en hbgst 
genant situation, ifall meningsdivergenserna i ofrigt med ens ut- 

sinnes forele, att han ju uttryckligen icke allenast till fransoske ambas
sadøren utan ock till oss båda H Sten Bjelke och mig tillsammans 
som ock mig enskildt hade sagt, det H. M. af Danmark ville allt be
tala, hvad Carloff kompaniet afnandt hade, svarade han sig icke kunna 
neka detta och lofvade råda danske konungen att dårutinnan gbra E. 
K. M. tillfreds“. — Langre fram i brefvet sages, att Terlon just då 
bragte dem ett svar på deras “uppsatt i Guineeske saken“. Men om 
detta såges, att de idanske) dårigenom endast ville vinna tid, “helst 
efter det ar tvart emot det, hvad de oss tillforene tilisagt hafve, så 
att vi om quæstione an alldeles vore riktige, den de nu de novo åter 
movera“.

I sitt svar d. 15 från Oldeslo ger Karl Gustaf uttryck åt sin ovilja 
ofver loftesbrottet. Så såges bl. a : “efter de danske nu tage sina ord 
igen om afrikanska kompaniets satisfaktion, så hafve I mycket mera 
att visa dem deras ostadighet och de tvifvel vi dårfor måste draga 
om deras uppriktighet (Jfr. ofvan s. 21, n. 2> och fordenskuli oryggeligen 
påstå nu icke mera några kbpmåns caution utan reel assecuration i 
land“-------------Det ar sant, att de danske underhan diarne sedan åndt-
ligen d 17/i (Granlund, anf. arb s. 326) tvingas att gifva med sig i 
hufvudfrågan. Men vardet af denna eftergift forringades hogst be- 
tydligt genom alla trakasserier, som foregått densamma. Den kom 
for ofrigt — f6r sent.

') Se ofvan s. 22
2) Sid. 39.
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jåmnats utan att på samma gång något bifall till framstållningeti 
rbrande orlogsskeppen låmnats, så begagnade han Guineafrågan 
som bulvan. Redan i ofvanciterade skrifvelse af d. 1 juli hade 
konungen, uppfylld af misstanken, att danskarne tillåfventyrs kun
de låta allt motstånd på en gång falla, ej for att sedan årligt hålla 
traktatsbeståmmelserna utan blott for att bli af med den svenska 
inkvarteringen, beordrat kommissarierna att soka "prætexter" att 
uppehålla verket, antmgen med reel assecuration for afrikanska 
kompaniet eller med något annat" (s. 38). I brefven d. 5 och 8 
juli anmodas de utan vidare blott att "taga prætext att hålla ver
ket uppe", men troligt år nog, att konungen hårvid i forstå hånd 
har i tankarne just den fråga, hvilken han fortit utpekat såsom sår- 
skildt låmpande sig for åndamålet. I bref från Oldeslolie den 15 
juli1) befallas kommissarierna rent ut att — om det "difficulteras" 
med hånsyn till skeppens "specification" och "conjunction" —• 
taga "prætext af det afrikanska kompaniets præjudice"'2'). Dessa 
citat visa, att Guineafrågan såsom medel fick tjåna ett fråmmande 
syfte. - I betydelse i och for sig står den långt tillbaka for frå
gan om Ostersjons "defension", hvilken Karl Gustaf vid flerfal- 
diga tillfållen utpekat såsom den utan gensågelse "essentielaste"*), 
en fråga, som i afgorandets ogonblick utan tvifvel kraftigare ån 
någon annan påverkat konungen. Hvarfor vågrade val — for att 
anvånda konungens egna ord - de danske att “låta de Roskildiske 
pacterne verkligen effektueras och i verket bringas" i ty måtto, att

') Riksregistr.
2)I bref den 28 juli, då intet ar konungen angelågnare ån fore- 

byggandet af att i Kopenhamn någon uppgorelse kommer till stånd, 
bjuder han kommissarierna att i “Guineeske satisfaktionen11 “stegra. 
skadeståndet på det hogsta“. Således, icke heller på detta stadium, 
skenunderhandlingens, får Guineafrågan någon betydelse i och for sig.

3) “Punkten om fientlig orlogsflottas passage genom Sundet11 be- 
tecknar konungen i bref d. le/s såsom “allt for considerable"; kon. 
till kommiss den 'jr. “den så angelåqne och sensible artikeln";: 
kon. till kommiss. d. 15 juli: “oaktadt detta (narmare uppgift 
på det antal skepp, hvarmed man ville bistå) "det essentielaste dr";. 
kon. till rådet angående det danska våsendet d. 4/s: “denne delikate 
artikeln"-, “denna saken ser oss ut som en bland de farligaste"-, kon. 
till Appelbom d. a2/io (Carlson anf. arb. s. 503)“ denna punkt oss och vårt 
rike essentielast dr"; kon. till Coyet d. 2B/-: “och måste Danmark,, 
såsom det essentielaste stycket, genast conjungera sigmedmig11--------- - 
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de gent emot Karl Qustafs moderata begåran om 8 skepp satte sitt 
obevekliga “non possumus"?. Danmark "kunde icke bejaka Sveri
ges fordran, om det ock velat'1, svarar Carlson1). I och for sig 
år detta uttryck tvetydigt.

Var danskarnes oforrnåga en foljd af marinens bristfålliga 
skick, eller år hår fråga om en politisk omojlighet? Af samman- 
hanget hos Carlson framgår, att forf. afser det senare. De danske 
dåremot foreburo en oforrnåga af forrå slaget och framhbllo ener
giskt, att "impossibilium nullam esse obligationem"2). - Fbrhåller 
det sig verkligen så, att danska regeringen var platt urståndsatt 
utrusta 8 orlogsskepp? Den 11 maj hade danskarne i sitt allians
projekt fbrbundit sig att, om Sverige angreps, (inom 3 månader 
efter erhållen kånnedom hårom) komma det till hjalp med "10 
goda, vål utrustade och bemannade orlogsskepp, af hvilka det min- 
sta skulle vara på 24 stycker". Men några veckor senare var det 
absolut ombjligt aftvinga dem loftet att stålla 8 skepp till Ostersjons 
forsvar. Den 29 okt., når hollåndska flottan genom striden utan- 
for Kronborg forcerat Oresund for att undsåtta det belågrade Kb- 
penhamn, forenade sig med den forrå vid Hven en dansk eskader 
på 7 brlogsfartyg3). Alltså, når det galide att forena sig med hol- 
låndarne mot svenskarne, då stotte det icke på någon omojlighet 
att utrusta orlogsskepp till ungefår samma antal, som Karl X for
drat, ehuru Danmarks hjålpkållor vid denna tidpunkt, midt under 
pågående fejd — 3 månader efter dennas begynnelse — måste ha 
varit i vida hbgre grad anlitade ån under den fredstid, som i juni 
rådde sedan 3 månader tillbaka. Om Danmark i detta fall verk
ligen ågt god vilja, så hade det åtminstone lofvat att gora sitt ba
sta for att tillmbtesgå den framstållda begåran. Hade så fartygs- 
mobilisering af omståndigheterna nbdvåndiggjorts och Danmark 
dårvid ej mott med det bfverenskomna minimiantalet krigsfartyg 
utan kommit med en kontingent, understigande detsamma, skulle 
det låttare ha vunnit tilltro åt sin fbrsåkran, att landets resurser 
varit otillråckliga. For bfrigt, det ringa antalet skepp, som fordra-

*) Anf. arb. s. 500
2j Coyet till konungen d. 28/t.

s) Fridericia, anf. arb. s. 375.
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•des, ger anledning till den formodan, att saken for Karl Gustaf 
egentligen tedde sig som en principfråga. Men under sådana om- 
ståndigheter år ju den mojligheten icke utesluten, att konungen 
kunnat medgifva en begård lindring, sådan t. ex., som Coyet fore
slog1), att nåmligen fordran begrånsades dårhån, att danskarne 
"åtta af sina orlogsskepp med tackel och tåg, ankar och segel for- 
sedde, ville ofverlåta, som skulle af E. K. M:ts folk foras, victoillieras 
och med krut och lod forses" etc. Så vidt man vet, ha danskar
ne emellertid icke forsbkt någon nedprutning. De hånvisade i 
stållet sans facon till omojligheten. Men denna foregifna ofbrmo- 
genhet trodde Karl Gustaf icke på: "deras prætenderede omojlig- 
het år", såger han, "fåfång, efter de både skepp, stycken, folk och 
store magaziner hafva"2). Denna Karl Gustafs uppfattning synes 
också vare val grundad. Hvad danskarne egentligen ledo brist 
på, det var den goda viljan.

De "kunde icke", men denna ombjlighet år ej att soka på 
det sjbmilitåriskt-ekonomiska utan på det politiska området. Stark 
var den intressegemenskap, som band Danmark vid Nederlåndska 
republiken, i hvilken det såg kraftigaste vårnet mot den baltiska 
stormakt, som oemotståndligt grep omkring sig, som från sin i 
Tyskland vunna, nu nyligen genom Gottorpska suveråniteten ytter- 
ligare befåstade operationsbasis hotade den gamle nordiske rivalens 
oafhångighet. Och nu skulle Danmark samverka med just denna 
farliga makt emot den stat, från hvilken det våntade råddningen !3) 
Det år allt for vål forståeligt, att Danmark sade nej. Sjålfuppe-

B Till konungen d. ’/’.
2) Till kommiss d. 8 juli. D:o d. 15 juli: “Den ursakt, som de med skep- 

pens equippage gora, ar hel fåfang, af deras ofbrmbgenhet, om de 
man ville, ty de hafve ju skepp nogsamt sjbofficerare och båtsfolk till 
att utrusta 8 Capital skepp, och ehvad proviantet anlangar, så kunna 
de ock sådant vål bekomma, om de allenast ville taga den magazin de 
uti Skåne haft och ånnu hafva“ — — I bfverensståmmelse harmed 
såges i “Grundeligh Underråttelse11: “Ty man visste vål, att skeppen 
hade de och dessforutan segel, stycken, tackel, tåg, ankar och hvad 
mer sådant fattades dem heller intet. Det fattades dem ej heller båts
folk och proviant, helst som de en stor kvantitet af provision forde 
såvål från Båhus som från andre fåstningar i Skåne till Kbpen
hamn11 etc.

Se ofvan sid. G.
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hållelsedriften syntes bjuda detta1). I detta mitt medgifvande 
ligger emellertid hvarken något erkånnande, att Danmarks tillvåga- 
gående ur råttslig synpunkt låter sig forsvares, ej heller att Karl 
X Gustaf saknade giltiga och tvingande skål for sitt handlings
sått. Manne icke det motiv, som dref honom att kasta sig ofver 
Danmark, var rått mycket beslåktadt med det, hvaraf danska rege
ringen leddes vid sin ofvannåmnda vågran?

Fridericia2) framhåller, hurusom genom Karl Gustafs forsvar 
for fredsbrottet mindre går påståendet, att han blott dårigenom 
kunde komma till sin rått, ån det motivet, att Danmark så lange 
som mbjligt sokt undandra sig sina fbrpliktelser, en foljd af dess 
hat mot Sverige och hopp om fråmmande bistånd. Detta strede 
mot Danmarks lofte att bryta sina forrå allianser; traktaten vore 
alltså faktiskt krankt. Denna den danske forfattarens korta 
resumé af anklagelserna år korrekt. Men når han sedan går att 
bryta udden af beskyllningarna, nodgas man ta afstånd från honom. 
Betraktande saken till att borja med ur objektiv synpunkt, upp- 
kas'ar han frågan: “Tøvede Danmark virkeligt med at udføre 
Roskildefreden, fordi det ved udenlandsk Bistand haabede at om
styrte den"? Dårpå forklares, med hånvisning till en mångd di
plomatiska aktstycken, att Danmark icke gjort något “alvorligt For
søg" att bryta freden, stodt på fråmmande makt3). Och dårmed

*) ErdmansdSrffer (Deutsche Geschichte I, s. 320 i Onckens Allgem. 
Geschichte) framhafver hollåndanies forbittring ofver Koskildefredens 
Ostersjoklausul och sager: “eine starke Flotte wurde ausgerustet, und 
zugleich war die niederlåndische Diplomatis in Kopenhagen eifrig 
bemuht, die Verhandlungen fiber die Ausfuhrung des Friedens zu durch- 
kreuzen, den Danenkbnig zum Wiederstand zu ermutigen und nament- 
lich gegen den unertråglichen Artikel uber die Sundsperre in jeder 
Weise zu protestieren. Man kam auch in Danemark mehr und mehr 
Zu der Uberzeugung, dass dieser Artikel der Todesstoss gegen die Unab- 
hångigkeit des Heiches sei; mit allen Mitteln suchte man sich seinerzu 
entledigen“ - — -

Jfr ofvan s. 57. “Danmarks belagenliet var nara fortviflad“. 
•— —• — Det “måste vålja mellan tvenne forbund, hvilka båda syn
tes medfora en saker undergång. Men det kunde ej bejaka Sveriges 
fordran11, sager Carlson.

Hbgst betecknande for Fridericia ar, att han visserligen omfbr- 
maler Karl Gustafs begåran om 8 danska orlogsskepp, men fortiger de 
danskes vågran!

2)Anf. arb. s. 343 f.
s) I ett utdrag ur Beuningens depesch d. 2 juli (“Grundeligh Under- 

råttelse" etc.) heter det bl. a.: “Då B lange hade discourerat med sig 
tillagnade kommissarier och allt emot den upprattade exclusionen af 
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formenar sig den berbmde auktorn hafva uppvisat det obefogade 
i konungens ofvannåmnda beskyllningar ofverhufvud.

Danmark var oskyldigt anklagadt, dess handlingssått lojalt! — 
Till en dylik forvanskning af sakforhållandet kommer forf. genom 
den sofistiska formulering, han gifvit sin fråga. Denna bor, for 
att man må få fram det råtta svaret, delas upp i tvenne frågor, 
lydande den ena så: rbjde Danmark ett årligt uppsåt att bringa 
Roskildefreden till utforande? och den andra: exekverade Danmark 
verkligen nåmnda traktat i alla punkter?

Båda dessa frågor måste, enligt hvad den foregående under- 
sbkningen visar, nekande besvaras. Alltså, det var Danmarks hand
lingssått, som var illojalt.

Då Fridericia går att ur subjektiv synpunkt forklara freds- 
brottet, tror han sig ha funnit Karl Gustafs driffjådrar i en hos 
honom verkligen existerande — men enligt forfattarens ofvan ut- 
talade mening ogrundad — fruktan for Danmark i forening med 
Coyets påverkan, hvilka båda motiv dock fbrklaras icke hafva varit 
de starkaste.

en fråmmande brlogsflotta utur Ostersjon, refererar han“, hvad de ha
de svarat:------ — “Hvad eljest som forebragtes om den reflexion,
som de hade på. de svenskas hot och trug, så svarade de, att sådant 
vore val icke utan det de ju darpå nodgades hafva ett inseende och 
låta sig dår utaf skrackas, helst som alla detta rikets vånner det så
ledes forlåte, att ingen numera nåstan vore, som late sig dess såker- 
het vara angelågen och om hjårtat. och att de uti den staat, som de 
nu vore, kunde med ett slag blifva helt och hållet omkuli och bfver- 
anda kastade, såsom de cck sardeles behbfde råd och sina vånners 
betånkande, huru och på hvad sått de kunde conservera sig for allt 
ofbrmodeligt dfverfall“. — Låter icke detta som en vådjan till Gene- 
ralstaternaom hjalp? — Pufendorf § 71 (s. 144): Beuningius------Danis 
suggerebat, ut tempus extrahendo id foedus eluderent, Belgarum 
auxilia ipsis ostentans.

Pufendorf f§ 44) låter Karl Gustaf falla foljande yttrande: “enar 
danskarne icke dragit i betånkande att infor Terlon framkasta tan
ken, att den ifrågavarande freden ej lange kunde åga bestand, så finge 
man ej langre tveka rorande Danmark11 etc.

Jfr. ofvan (s. 42, n. 3) Ove Juuls som ett hot klingande tal, att 
danskarne, val en gång kvitt svenskarne, skulle kunna taga sina 
“mesures".

Pufendorf, § 43: Igitur cum circa singula capita scrupulos move- 
rent — — — — executionem eousque extraetum ire videbantur, 
quoad ab aliis hostibus lacessitus Dania excedere cogeretur pace semi- 
perfecta, non majore ibi securitate quam antea parta: aut utabaliquo 
vicinorum auxiliis acceptis clades suas ulcisce rentur ac damna repara- 
rent. Nam nullo alio pretio tamdiu incumbentis sibi Suecici exerci- 
tus onus tolererare judicabantur.
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"Nemmest", heter det, "vilde hans fredsbrud forklares af hans 
lyst till større Erobringer". "Hovednøglen till hans Handlemaade" 
fbrmenas dock ligga dåri, att han, "Krigerfyrsten, hvis hele Magt 
og Autoritet beroede paa hans hær", "befandt sig i en cul de 
sac". Han ville ur denna återvåndsgrånd. "Hæren maatte ud, 
maatte kunne røre sig".

Den på Karl Gustaf starkast verkande sporren till fredsbrot
tet skulle alltså ha varit "krigarfurstens" onskan att ge arméen sys- 
selsattning! En af flera fiender omhvårfd konung skulle nodgas 
angripa en fredlig och ofarlig grannstat for att få anvåndning for 

sin hår!1) Så ser den sanningskårnaut,till hvilken Fridericia efter ett 
nitiskt "rannsakande af skrifterna" trangt fram. Den lårde forf. for
biser, att Karl Gustafs fredsbrott råttvisligen måste betraktas mot 
bakgrunden af danska regeringens hela 4 månader igenont prak- 
tiserade tålamodsprofvande slingerpolitik, hvars irrgångar vi i den 
foregående undersokningen bemodat oss att fblja. Genom evin- 
nerligt "tergiverserande" hade de danske på ett eklatant sått kon- 
staterat obenågenheten att "hålla ord och loften"3). Till råga på

’) “Hans Maj:t fororsakades intet att åter gripa de danske an utaf 
blott åstundan till krig, helst som Hans M:t hade vid then tiden så 
mange fiender, att allestades var nog utan dess till att gora“ etc. 
(“Grundeligh Underråttelse11 etc.).

2) Mångfaldiga gånger har konungen gifvit uttryck åt de farhågor 
•och det békymmer, som detta danskarnes beteende våckt hos honom: 
I bref till kommiss. d. I5/- talas om deras “ostadighet och de tvifvel vi 
dårfor måste draga om deras uppriktighet“. — D:o d. 8/t: “viforsporja 
Danmarks bestandige list under denne delicate och eftertanklige arti- 
kel“ (den 4:de). •— På rådsmotet i Wismar sager han, att tanken på 
krig uppstod hos honom, “då han såg Danmarks onde manér11.

I relationen till rådet d. 4/s: “Sådan tvetalighet och holkat handel haf- 
ver med Danmark vai'it vid alla forafskedade Stycken, att man hvar- 
ken på ord ellei' lofven hafver sig kunnat forlåta, ej heller kan man 
saga, att en punkt af exekutionen ar af uppriktighet ingången, utan 
allt trugsamt, på det de skalle oss .vid alle artiklar kunna beskylla, 
likasom hade vi med makt af dem tvunget det de skyldige are prestera 
•efter panterne11--------------- .

På rådsmotet i Gottorp d. ’/’ yttrade konungen: “intet annat haf- 
ver man kunnat vinna något med af kungen i Danmark an med 
tvång11------ —

Pufendorf § 43: Iste igitur a Danis adhibitus agendi modus uti 
nihil amici ac sinceri portendebat, ita rex dudum ægerrime tulerat, se 
inter tam ardua rerum momenta incertum teneri“ — — —

Hvad franske ambassadøren Terlon tankte om danskarnes krångel 
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allt hade de på det intimaste slutit sig till Beuningen och med 
honom drifvit ett forsåtligt spel mot Sverige1).

Hvilken besvikenhet for den, som trott sig genom Roskilde
traktaten hafva uppråttat icke blott en stabel fred utan ock ett for- 
bundsforhållande mellan de nordiska maklerna! Danmark fram- 
stod i en mer ån tvetydig dager — ja, dess hållning ågde ju karak
tåren af en forstucken fientlighet.

Ett kvarliggande i Danmark och en fortsatt underhandling om 
recessen var under dylika omståndigheter absolut åndamålslost. 
Men ej nog hårmed: det medforde också betånkliga faror. I Ostra 
Europa hade Karl Gustaf 4 fiender, som under hans tvungna overk- 
samhet i Danmark vunnit framgångar på Sveriges bekostnad. Så 
t. ex. hade "Pohlerne attacquerat Torn"2). Kunde då icke konun
gen vånda sina vapen mot dessa fiender och i Danmark "låmna 

omtalar Pufendorf ( § 42): Istas porro tergiversationes ut Dani amo- 
verent Terlonius sæpissime insrituerat ae ut promta pac torum execu- 
tione Suecis prætextum adimerent Daniæ diutius incumbendi. — Gent 
emot Fryxel! yttrar Granlund (anf. arb. s. 320, n. 2): — “det både ar 
bevisadt och kan ytterligare till ofverflod med offentliga handlingar 
bevisas, att det just var de danske ministrarne, som genom standiga 
undanflykter, nya tolkningar af traktater, intriger med Hollandarne i 
strid med uppgjorda aftal, uppskof och en mångd andra påhitt gåfvo 
riklig anledning till klagomål å Svenskarnes sida“.

Geijerstam-Svedelius (anf. arb. s. 29): —■ — “just sattet for deras 
(— svenska fordringarnas beviljande var hogst ågnadt att våcka miss
tankar hos Carl Gustaf om uppriktigheten af dei’as fredliga tankesått. 
Ingen enda punkt fingo svenskarne beviljad utan trug och pock“. — 
Carlson (anf. arb. s. 503): “Hade Danmark icke varit så långsamt att 
gora de — — små medgifvanden, som fordrades — — så hade det må- 
hånda kunnat forekomma det nya krigét“.

’) De ranker Beuningen i innerligt samforstånd med danske minist
rarne spann ha i det foregående mer an en gåug blifvit belysta. (Se 
ofvan s. 7 och 41 m. fl.) Till hvad som redan sagts angående namnde 
hollånd. ambassador, må annu låggas några citat: I bref till komm. d. 
15/t klagar konungen ofver att de danske hålla “perpetuell correspon- 
dence med Beuningen eller Holland om fråmmande brlogsflottas 
admission i Ostersjon11.— Konungens relation till rådet d. 4/s: “Vi hafva 
— — kunnat nogsamt aftaga — — af den hollånd ambassadøren Beu- 
ningens actioner och underblåsande i Danmark och rapporter hem till 
Holland, huruledes man traktade efter att omvånda eller ofveranda- 
kasta hela Roskildska fordraget11------ .

2) Rådsprot. 7 juli och 20 juni. Se ofvan resp. s. 43 och 32. 
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litem taliter qualiter"?1) Nej, det hade varit allt for vågadt att 
"låmna en forborgad tiende uppå ryggen"2).

Statsklokheten kråfde foljaktligen, att konungen, innan han en- 
gagerade sig i några vidlyftigheter på annat håll, "gjorde sig såker 
af Danmark" på det enda sått, som numera återstod honom.

Ifrågavarande resdnnemang hvilår, invånder man, på den for- 
utsatta nodvåndigheten for Karl Gustaf att ofortofvadt återupptaga 
den genom Danmarks anfall år 1657 afbrutna krigiska aktionen i 
ostra Europa. Men hvad hindrade honom val från att gora fred 
med sina fiender på detta håll och dårmed skapa en situation, i 
hvilken Danmarks afvoghet mot honom innebar mindre risk? Det 
skulle fora mig for långt bort från mig egentliga uppgift, ifall jag 
inlåte mig på frågan, huruvida ett omedelbart afslutande af fej- 
derna i oster med for Sverige bibehållen prestige var en sak, som 
ensamt låg i Karl Gustafs hånd. Men åfven under forutsåttning 
håraf betingades val fordelaktiga freders ingående af militårisk 
maktutveckling. I alla håndeiser alltså måste svenska trupperna 
dragas ur Danmark och ryggen blottas. Stållningen var i sanning 
prekår. Jag inståmmer i foljande yttrande: "Karl Gustaf hade i 
sjålfva verket ingen annan utvåg att taga ån att med vapen soka 
kufva Danmark, då han ej kunde vara såker på dess vånskap"8). 
Enligt Pufendorf drefs konungen af tvingande skål åter in i ett 
danskt krig').

Konungen tiU Coyet d. 28 juli.
2) Kon. till kommiss. d. 15 juli Jfr Wismarprot. ofvan s. 50 och 

folj. I relationen från kon. till råd d. 4 aug. heter det: På grund af 
“i hjårtat rotadt“ och “in-econciliabelt hav' droja de danske med 
“executionsverket, intill dess vi ■— — — nodgas att quittera Danmark 
med halfgjord sak, till att låmna oss hak ryggen så godt som sjålfva, 
fienden och åfven så stor osåkerhet som forr“-------—

8) Geijerstam-Svedelius anf. arb. s. 29.
4) Ita per rationes necessitatis vim hdbentes regem in bellum dani- 

cum retrahi. Anf. arb. § 44.
Enligt Terlon (anf. arb s. 232) angaf Karl Gustaf såsom ledande 

motiv for sitt handlingssatt foljande: qu’ayant intercepté des De- 
pésches, ou il avoit vu, qu’aussitot qu’il serait attaché å quelque autre 
affaire & que ses troupes seroient hors de la Funen, le Roy de Dan- 
nemarc, å la persuasion de messieurs les Estats, devoit avec un puis- 
sant secours cle Sollande attaquer la Suéde: Que cela luy avait fait 
prendre cette resolution, qui n’estoit que pour la conservation de son 
Royaume & pour une plus grande sureté de la Paix.

“Efter Hans M:t var med så många krig behaftad. Hvarfor holl.
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Det gålide for Karl X som en oafvislig plikt att till hvad pris 
■som helst tillvarataga den svenska stonnonarkiens vitalintressen, 
rsådana dessa ledde sig for honom och det samtida Sverige1).

Ett århundrade fore Karl X Gustafs tid hade Sverige af sjålf- 
bevarelseinstinkt formåtts att med svårdet gora gållande sina an- 
språk på del i boskiftet efter den gamla riddarstaten hinsides Oster- 
•sjon. Den store Gustaf Adolf vandrar vidare på den inslagna 
vågen: slanger moskovitiska riket ute från det nordiska inhafvet 
•och gor sig till herre ej blott ofver ryska utan åfven ofver polska 
flodmynningar. Vid fyllandet af sin vårldshistoriska mission i kam
pen mot påfvekyrkans återgångsstråfvanden och Habsburgs allher- 
ravåldestendenser ågde Gustaf Adolf en stodjepunkt i dessa trans
marina besittningar, till hvilkas ytterligare okande åter hans segrar 
på Germaniens jord banade våg. Forst i hjåltekonungens sjal 
klarnade ock tanken på ett svenskt dominium balticum, famnande 
det gamla Ostersaltets alla strander. Detta dromda våldes fullbor- 
dande var det utrikespolitiska testamente han låmnade åt Axel Oxen- 
-stierna och Karl Gustaf. Den forres statsmannasnille bårgade fruk-

H. M:t for rådligt att forekomma de danskes vidriga anslag,----------- 
och alltså val seendes, att intet godt stod att førmoda utan forme
delst det, hvad man sig igenom vapen och dess kraft forvårfvade, ty 
utvalde H. M. ett andtligt krig hellre an som att svåfva uti en så 
tvifvelaktig och osåker fred''1. “Grundeligh Underråttelse11 etc.

“Ett krig med Osterrike och Polen på samma gång, med holland
ska anfallet till sjos och Danmark såsom en tvetydig van bakom sig 
■ syntes Carl X som ett allt for vådligt foretag.------ Att fort- 
såtta kriget syntes konungen åter å andra sidan i den nårvarande 
stallningen vara en oundviklig nodvåndighet. Armén kunde hvarken 
upplosas eller hållas i overksamhet. I denna kritiska belågenhet be- 
sldt Karl X------ - genom ett nytt krig mot denna makt (Danmark} 
trygga sig for dess anf all i sin rygg och stanga Ostersjon for Hollands 
flottor11 — —. Carlson, anf. arb. s. 502.

(“Men} ingen, som såtter sig in i de forhandlingar, som foregingo11 
(fredsbrottet) “kan vårja sig for intrycket, att om Karl Gustaf oppnat 
krig på fastlandet, Danmark skulle rest sig i den svenska harens rygg 
— —. Konflikten var sådan, att den med nodvåndighet måste folja“. 
Emil Hildebrand, anf. arb., B. 3, afd. 5, s. 580.

Se riksdrotsen Brahes uttalande, att konungen “nødtvungen måste 
fatta desse consilier och anslag11. Geijerst.-Svedelius, anf. arb. s. 32.

*)Det var nog detta, Gustaf Banéi' hade i sikte, då han på råds
motet i Gottorp (ofvan s. 43) fallde orden: “Om K. M:t ånyo angrepe 
Danmark, så hade K. M:t fog nog dartill11. 
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terna af Sveriges insats i 30-åriga kriget. Den senare, hvilken 
stått i det forhållande till den store rikskansleren, att han vid den
nes dddsbådd kunde kalia honom "fader", tofvade ej att tråda i 
foregångarnes fotspår. Redan året efter sin tronbestigning forde 
Karl X de svenska arméerna mot Polen. Ryske tsaren hade nåm
ligen år 1654 an'fallit Johan Kasimir, och i foljd håraf "artade det 
sig till en verklig katastrof for polska riket och en våldig erofring 
for Ryssland, alltså en fullståndig omstortning af maktlåget i Øst
europa och i de svenska Ostersjolåndernas nårmaste grannskap". 
Under dylika omståndigheter gick det ej an for svenske konungen 
att sitta stilla; han måste "bevaka Sveriges intressen" på andra si
dan Ostersjon, om han ej ville forspilla arfvet.1) Då Karl Gustaf, 
som sedermera af Danmark drogs bort från den osteuropeiska 
krigsteatern, krossat sistnåmnda rike och i Roskildefreden framtvun- 
git aftrådelsen af bl. a. Skåne, Blekinge och Halland, så tillokade 
han svenska landmassan med just samma danska provinser, på 
hvilka redan Axel Oxenstierna vid fredsunderhandlingarna i Brom- 
sebro 1645 framstållt yrkande.2) Men icke nog hårmed: Hogst 
anmårkningsvårdt år, att tanken på Danmarks tillintetgorelse såsom 
sjålfståndig stat ej forst upprunmt i Karl X Gustafs hjårna utan 
att detta våldsamma steg 14 år forut haft forespråkare i samma 
rådsforsamling, dår Axel Oxenstierna in tog den ledande platsen. 
Vid ofverlåggningarna i rådet år 1644 hade nåmligen på allvar 
foreslagits att "kasta Danmark helt omkull"3), och vid Bromsebro- 
forhandlingarna "antyddes ingenting mindre ån Danmarks delning".4)

Af allt framlyser, att Karl Gustafs statsmannasnille på intet 
vis brot kontinuiteten i Sveriges utrikespolitik under dess mest 
glånsande skede. Gustaf II Adolf, Axel Oxenstierna och Karl X 
■Gustaf, se dår det stolta triumvirat, inom hvilket successionen ej 
år mindre legitim for den tredje i ordningen ån for den andre. 
Att fasthålla detta år lika litet att nedsåtta Gustaf Adolf och Axel 
Oxenstierna som att forhårliga Karl X. Ett uppråtthållande af den

Nils Edén, Grunderna for Karl X Gustafs anfall på Polen, Hist, 
tidskr. årg. 1906, sid. 25—26.

5) Emil Hildebrand, anf. arb., B. 3, s. 394.
s) Levin Carlbom, anf. arb. s. 290.

Emil Hildebrand, anf. arb. B. 3, s. 388 och 394.
5
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svenska stormakt, de bågge fbrstnåmnde skapat, sammanfoll hel 
enkelt med realiserandet af idéen om Sveriges obestridda baltiska 
hegemoni. Men då till detta måls vinnande ånnu vid midten af 
1600-talet återstod ett godt stycke arbete, hade val Gustaf Adolfs. 
och Axel . Oxenstiernas arftagare något val? Icke dugde det val 
for honom att stanna på halfva vågen? Hjåltekonungens systerson 
kånde också djupt forpliktelsen att sbka hinna fram till det målf 
som den foregående historiska utvecklingen sjålf ståilt upp, nåm- 
ligen att gora Sverige till "ett nordiskt Rom, fullståndigt behår- 
skande Nordens medelhaf".1)

Då Geijer såger: "Hvad Gustaf Adolf for. ett aflågsnare,. 
hdgre mål måste låmna ur sikte, stadgandet af herravåldet i Nor
den, var tydligen kårnan i Karl Gustafs politik", har jag svårt att 
ansluta mig till denna mening i hvad Karl X angår. Ursprung- 
ligen och principiellt var ej hans politik hvad man skulle kunna 
kalia nordisk. Liksom vinsten i Bromsebrofreden tillfoll Sverige- 
så att saga på kbpet såsom frukten af en diversion från 30-åriga 
kriget, så kommo erbfringarna i Roskildefreden nåstan som en bi
produkt af Karl X:s militåriska maktutveckling i Ostra Europa eller 
— for att uttrycka mig tydligare - de utgjordé en fiån borjan. 
icke afsedd, alldeles opåraknad vinning, gjord på Danmarks be- 
kostnad, sedan konungen dragits bort från hvad han då torde be- 
traktat som sin hufvuduppgift, Polens bekrigande i syfte att genom 
dess kringskårande lågga nya kustområden till det forutvarande- 
svenska Ostersjdvåldet. Emellertid år det uppenbart, att det Bal
tiska dominiets fullbordan slutligen måste leda åfven till Danmarks 
besittningstagande, då ju luli hegemoni ofver Ostersjon ej låt tånka 
sig utan innehafvande af dess nycklar, Sundet och Bålten.2) Nu

’) Terlon (anf. arb., s. 226) uppgifver, att Karl Gustaf for honom 
betecknat såsom sitt mål “de se rendre maitre absolu de la mer Bal- 
tique“.

2) Gustaf Adolf ville “stårka och afrunda den svenska stormakten 
—----- genom fullfoljandet af dess historiskt gifna tendenser ånda till 
Ostersjovåldets fullbordan och de naturliga grånsemas forvårf på den 
egna halfon. Såsom den yttersta konsekvensen------ foresvafvade ho
nom slutligen otvifvelaktigt hela Skandinaviens forening under Sveri
ges krona.-----------Denna Gustaf Adolfs framtidstanke har vuxit or
ganiskt och fbljdriktigt fram ur hans foregående planer.---------- - Så
som grund och framtida stod for denna hans drbmda storstat låg en
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blef genom Danmarks eget fbrvållande denna punkt på Sveriges 
Baltiska erofringsprogram långt tidigare upptagen, ån eljest skulle 
skett, om den annars dessforutan ens någonsin blifvit aktuell. Tan
ken på den skandinaviska nordens politiska enande genom Dan
marks infbrlifvande rned Sverige år alltså fodd af en annan, som 
var den primåra, nåmligen den stolta planen att få Ostersjbn om- 
ramad af enbart svenskt territorium och gbra Sverige till en stat 
af den circummarina typen. Det var foljaktligen två storpolitiska, 
med hvarandra nåra sammanknutna idéer, som mottes i Karl Gu
stafs sjal vid det skickelsedigra rådsmotet i Wismar.

Hår utkastade den svenske konungen grundritningen till 
den Skandinaviska stormonarki, han just stod i.begrepp att “med 
svårdet yxa till".1) Ett historiskt ogonblick, vid hvilket man ej 
utan vemod drbjer i en tid, då sondringsandan i Norden triumfe- 

lifskraftig och klart begransad kulturprincip och en hog politisk och 
civilisatorisk uppgift for hela den europeiska manskligheten. Tanken 
dog med Gustaf Adolf for att fodas ånyo i liknande skepnad hos hans 
systerson och politiska arftagare på hojden af dennes erofrarbana. 
Stavenow, Gustaf II Adolf i foren. Heimdals folkskrifter n:o 16—17, 
s. 52.

“Hans“ (Gustaf Adolfs) “statsmannatanke var ett nordiskt oster- 
sjovalde, en storstat i norra Europa. ■— — Gustaf Adolfs tankar ha 
ilat mot en forening af hela norden såsom kårnan i detta Ostersjo- 
vålde; forst med Noi’ge och landet vid Oresund och Balterna skulle 
det fullbordats.----- — Hans mål har då varit ett kejsardSme Skan
dinavien, beharskande ostersjolanden och under sitt skydd hagnande 
det protestantiska Tyskland. M. Veibulli Sveriges historia af Em. Hil
debrand, B. 3, afd. 5 s. 285.

’) Se ofvan s. 50 o. folj. — Protokollet ofver rådsmotet i Wismar 
ger oss en inblick i planens detaljer: “K. M:t frågade rådhetz senti- 
ment, om K. M:t skulle sielf och Personligen gå medh i dhetta wer- 
ket.-----------Item om Dania, dher Gudh skulle gifwa lycka, skulle 
icke redigeras in provinciam. Item om adhelen dher skulle blifwa 
sådhane conditioner efterlåtne, som dhee andre Svenske undersåterne, 
eller om dhe skulle emigrare, accepta quarta parte bonorum, quæ re- 
tinet aut aliis largitur R M:tas. Adhelen blefwe aldrig K. M:t trogen, 
ergo emigrerit (?). Zeland, Falster och Laland om' dhet icke skulle 
blifwa ett Gouvernement, ett Jutland, ett Fyhn, Trenne Hofratter en 
i Seland, en i Jutland, en i Norje.

K. M:t låta hylla sig i Skåne och låta dhem komma dijt til sig. 
Med Ceremonierne, att dhen Danska Cronan ladhes på ett bord å part 
nedhan fore. Och K. M:t toge dhen Swenska.

De legibus, att man kunde dher uthi finna temperament, och låta 
dhem hafwa sin lagh, så widht dhet icke skadhar legib. fundam. Regni. 
— Men forma regiminis blefwe som i Swerige.

Academien borde ock dhem fråntagas och laggas till Gotheborg. 
Dhe Biskopar, som inthet wille swarja, kunne migrare och settas dher 
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rar. - Mot denna nordiska enhetsstat, som hågrade for Karl Gu
stafs syn, kan man lika litet åberopa nationalitetsidéen, som om 
man ville anvånda densamma for att uppvisa oråttmåtiglieten af 
konungariket "Båda Siciliernas" forening med konungariket Sardi
nien och bågges uppgående i konungariket Italien år 1861. Syd- 
germanernas enhetsfråga lostes af Bismarck "med blod och jårn", 
men då Karl X 200 år forut sokte gora detsamma med nordger- 
manernas, misslyckades han. Det stora vålde, hvarom "Nordens 
Alexander" dromt, låt ej forverkliga sig.

Långt statsklokare hade Karl X handlat, såger man, om han 
efter Roskildefreden gjort halt på erofrarstråten och sokt inbårga 
alla frukterna af nyssnåmnda fredsslut, specieilt med hånsyn till de 
från Norge gjorda landforvårfven. Icke skulle vål assimilationen 
af Trondhjems amt for svenska stormakten erbjudit våsentligt storre 
svårigheter ån forsvenskningen af Bohuslån och Jåmtland. Inom 
loppet af 50 år hade forvisso tronderna varit lika goda svenskar 
som någonsin jåmtar och bohuslåningar.1) Men Trondhjems amt

andra Swenska igen. Byta(s) godzet med adelen, gifwa dhem i Inger- 
manland godz igen Colonias deducendo.

I titeln hwilket skulle såttias foråt, Norge eller Danmark.
Res. Sveciæ, Gothiæ, Daniæ, Norvegiæ, Wandålorum etc.
Resolverades att dher om och annat skulle ock communiceras 

medli rådhet
Adhelen allena larer wara moot K. M:t men dhe andre standerne 

inthet, ty dhe blefwe då frije status, dhet dhe inthet tilforne hadhe 
warit. Dherfore måste adhelen antingen migrare, eller K M:t måtte 
dhem dher til obligera. Media consilia skulle hår inthet tiåna. Til 
att obligera adelen ad migrationem kunde dem såttias hårda conditio- 
ner fore; Såsom satta några husbonder ofver dem, som hade jurisdic- 
tionen på dem. Såsom settia några Grefwar och Frijherrar ofver dhem, 
dhet dhe inthet gerna skulle wilja undergå, uthan heller migrera. 
Dhesse conditioner dher til wore och godhe, att K. M:t gofwe Gref- 
warne och Frijherrerne sådhan jurisdiction ofwer dhem, att dhe skulle 
af. dhem taga låhn såsom i Tyskland. Dhe som åro emot K. M:ts des- 
sein, dhe kunde uthan någon condition goras forlustige af dheras godz. 
Inge store officia skulle dher wara“. Rådsprot. infor konungen af 
Gripenhjelm. — Hufvudinnehållet af det ofvanciterade återgifves fritt 
af Carlson s. 506 och Fryxell del 12 s. 74.

_ t denna tanke ger Fryxell uttryck, då han sager: “Vinamnde 
de nya landvinningarna. Bland dem var Trondhjem af en betydelse, 
som éj bor forbises. En stor, en skandinavisk framtid låg i denna er
ofring. Inemot trehundrade år forenadt med eller kufvadt under Dan
mark, hade Norge icke haft något eget lif, något utveckladt medve- 
tande af att utgora en egen stat. Innan en sådan sjalfkansla hunnit 
vakna, hade delar af samma land kunnat, den ena efter den andra, 
tagas och for hvar gång medelst en valgorande styrelse forsonas och 
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har både territoriellt, folkligt, historiskt och ekonomiskt en sådan bety- 
delse for Norge, att bfriga delar af riket efter denna landsåndas inlem- 
mande i den svenska statskroppen svårligen skulle varit i stånd 
att vårja sin egenart utan efter hånd mognat, åfven de, for en 
infbrlifning. Det framtidsperspektiv, som alltså oppnade sig genom 
forvårfvet af Trondhjems amt, var hela Norges successiva inkor- 
porerande i Sverige, d. v. s. Skandinaviska halfons statsenhet. 
Att Karl X:s blick ej var nog skårpt for betydelsen af en dylik 
utveckling, år lått forklarligt: 1600-talets jåmforelsevis besvårliga och 
håmmade landkommunikationer hade gjort, att Sverige, stadigt blic- 
kande åt oster och soder, som en forf. uttrycker sig, “våndt ryg
gen åt Norge;"1) hafvet hade ånnu ej i medvetandet fått betydel
sen af "naturlig gråns", hvarfbr det heller icke gått upp for den 
svenska statskonsten, att Sveriges vårdefullaste landvinningar, efter 
den år 1658 vunna hafsgrånsen i soder, vore att soka i ett ytter- 
ligare utflyttande af rikets råmårken på sjålfva den Skandinaviska 
halfon. I och for sig låg Norge utom råckhåll får den ihårdigt 
fullfoljda Ostersjopolitiken och blef endast i egenskap af appendix 
till Danmark utsatt for faran att uppslukas af den svenska stor
makten. En helt annan syn på saken gaf, som bekant, det sven
ska Ostersjovåldets sammanstortande.

Hårmed tror jag mig hafva antydt det organiska sammanhanget 
mellan den svenska stormaktstidens krigspolitik dfverhufvud och 
Karl X Gustafs plan på Danmarks fullståndiga tillintetgorelse. Vi 
ha sett, huru fredsbrottet i aug. 1658 adias icke blott dåraf, att 
for svenske konungen i detta fail ej gafs något val, då helt enkelt 
den jårnhårda nodvåndigheten var ofver honom, utan åfven dåraf, 
att angreppet på Danmark ingick som ett led i den svenska stor
statens Ostersjopolitik och syftade till ingenting mindre ån forverk-

forenas med det nya svenska moderlandet. Trondhjems erofring 1658 
oppnade intradet på denna vag och tillika, ehuru ånnu blott i fjarran, 
utsigten till Norges steg for steg sammansmaltande med Sverige". 
Del 12, s. 51. —

Carlson, anf. arb. s. 458: “det nyare Sverige innehåller i sjålfva 
verket en så stark uppblandning af de ofriga skandinaviska nationali- 
teterna, att de fordom danska och norska landskapen for nårvarande 
hafva mer an en fjardedel af hela dess befolkning".

1) E Svensén, Sverige och dess grannar, s. 68. 
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ligande af Gustaf Adolfs dromda kejsardome Skandinavien. Men 
intet har varit i stånd att skydda Karl X:s minne mot en omild 
kritik. Denne konungs historia — specieilt detandra danska kriget -- måtte 
på ett alldeles sårskildt sått inbjuda historieskrifningen — och det 
icke blott den danska utan åfven den svenska — till etiskt-juridiskt 
kalfatrande. Ty forskare, som eljest på det hela taget utmårka sig 
for lidelsefri objektivitet, bli, så snart det år fråga om Karl X, genast 
fyllda af indignation och borja skria på den krånkta moralen och 
folkråtten. En deciderad forkastelsedom ofver denne konungs krigs- 
och årelystnad afkunnar Fryxell,1) som påvisar, huru vid Karl Gu
stafs regeringstilltråde rådde "fred ofver hela Norden", under det 
dåremot vid hans dOd "Sverige låg blbdande och utmattadt", huru 
hans "krigslystnad dragit outsågliga lidanden ofverNorden" o. s. v.2) 
Likstållande “en i grannkonungens stat inbrytande erofrare" med 
"en i grannens hus inbrytande rånare" 3) håller kyrkoherden i 
Sunne, med utgångspunkt i Karl Gustafs erofringspolitik, en pre- 
dikan om nodvåndigheten af "historiens kristliga konstruktion." 
Med forkårlek framdrages dårvid ofta som exempel på ogudaktig 
statskonst Karl X;s anfall på Danmark 1658. Det såges ha 
skett “på ett sårdeles bakslugt och tadelvårdt sått.4) Vidare heter 
det, att Karl Gustaf hvarken vid detta fail eller annars “leddes af 
folkråttens bud", utan "sånkte sin statskonst under sitt tidehvarfs 
tånkesått."3) Fryxells låga moraliska vårdesåttning af Karl X6) går

x) Se ofvan sid. 3
2) Detta stater nastan på hvad Mommsen kaliar “synd mot histo

riens helige ånde “ Hvilken forståelse for och uppskattning af den 
konungagarning, hvarom en håfdaforskare af hogre rang an Fryxell 
(Carlson s. 567) yttrar: “Med stark hånd hade han lagt grundvalarna 
till Sveriges enhet inom dess egen kontinent.11

8) Anf. arb. s. 254.
4) s 165. Beskyliningen for “bakslughet11 torde F. grunda førnåm- 

ligastpå den ofvan (s. 37,n. 3) såsom hogst osannolikuppvisade hypotesen, 
att konungen fattat krigsbeslutet redan i april.

6) Då likvål forf. (s. 79) sager: “Kari Gustaf var barn af en tid 
med foga utbildad kansla for folkrattens bud“, rbjer han en ansats till 
erkånnande af det oråttvisa i att lågga nutidsmåttstock på en 1600- 
talets kabinettspolitiker.

6) I sitt kraf på att kristendomens moralbud måtte erkannas som 
forpliktande for och i verkligheten efterlefvas vid all mellanfolklig 
handel och vandel ar Fryxell på satt och vis en foregångare till Tol- 
stoy. Klart ar emellertid, att hvarje regering, som till rattesnore for 
sin diplomati toge “Bergspredikan", dårmed komme att fora en sjalf



71

igen hos den danske historikern Fridericia, hvilken betecknar Karl 
X:s beslut om nytt krig mot Danmark såsom "hans Hæders og 
hans Livs Vendepunkt." x) Det år starka ord denne fbrf. nyttjar, 
då han utan omsvep fbrklarar, att fredsbrottet "ikke alene var en 
Krænkelse af et givet Ord og en sluttet Traktatf) men ogsaa et 
snigmorderisk Overfald, stridende mod enhver Tids Folkeret." — I 
foretalet till sin tirkundsamling talar P. W. Becker3) "om de For
handlinger, som Karl Gustaf på skrømt lod foretage med den dan
ske Krone, indtil han var tilstrækkeligen rustet til sit troløse, al 
Folkret krænkende Fredsbrud i Sommeren 1658."4) — Anklagel- 
sen lyder alltså, att Karl Gustaf krankt folkråtten?) Låtom oss då 
se till, hvilka forpliktelser denna ålågger. En af samtidens fråmsta 
folkråttslårare uppkastar frågan: "auf welcher Seite ist der Krieg 
je nach den Ursachen, aus denen er gefiihrt wird, ein gerechter,

uppgifvelsens, till det egna' rikets undergång ledande politik. Under 
-forutsattning, att man erkånner en statligt organiserad, civiliserad folk- 
individs rått att lefva sitt eget sjalfstandiga lif, tvingas man att, så 
lange en internationell anarki i stort sedt ar rådande, låmna rum åt 
det “brutala våldet“ vid den statliga sammanlefnaden “Andamålet 
helgar mediet11 i detta fali. Men nar de s. k. “kristna11 blifvit kristna 
i anda och sanning, d. v. s., når “råttfårdighetens och karlekens reli
gion genomtrångt individerna“, då år tiden inne att forverkliga Fryxells 
ideal for mellanfolkliga relationer.

1) Anf. arb. s. 347. — Detta personligt forklenliga omdome från 
■danskt håll har ett frappant motstycke i det yttrande, som från polsk 
sida fålldes, nar Gustaf II Adolf 1621 “ofverfoll" Polen. Han “flackade 
sitt goda namn och rykte“, hette det. Hjårne, Gustaf Adolf.

I Odhners Larob. i Fademesl. hist., s. 196, (8 uppl.) Ijuder ekot: 
“Men icke ostraffadt hade Karl Gustaf harigenom brutit sitt gifna 
■ord“. — Motgångarna i kriget få alltså karaktaren af en himmelens 
straffdom ofver det formenta 16ftesbrottet(!). — Se skriften: “ . r Odli
ners storre historiska lårobok fullt tillfredsstallande11? (af L. Blomgren) 
sid 21,

s) Se ofvan s. 7. n. 2.
4) I Kongl. Bibliotekets Handlingar, 23 (s. 48) finnes upptagen en 

skrift med titeln: “Wahrhafftiger Bericht und Abdruck Desanschwe- 
discher Seiten Wieder olier Tolker Rechte------gegen Ihre Konigl. 
Mayest. unverschuldeter Weise veriibte ohnverantwortliche Ruptur und 
Friedensbruch," Gliickstadt 1658.

Em. Hildebrand, anf. arb. B. 3, afd. 5, s. 580? “Det nya kriget mot 
Danmark var ett brott mot folkratten, intet tvifvel darom“. Jfr ofvan 
s. 4 n. 2.

6) Onskvårdt hade varit, att Carlson ej f orbigått den råttsliga sidan 
■af saken. Nu sager han t. ex. (se ofvan s. 57) med afs. på Dan
marks vågran att “conjungera skeppen“, att danskarna “kunde icke11 
villfara Sveriges begåran. Men harmed år man ej fullt tillfredsstålld. 
Man vill också veta, om Danmark, juridiskt sedt, hade rått att vågra. 
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auf welcher ein ungerechter?" och ger foljande svar:1) Diese- 
Frage ist nicht nur praktisch unrichtig, sondern sie kann in ab- 
stracto tiberhaupt nicht gelbst werden. Allerdings sind seitens der 
Theorie Formeln aufgestellt worden, durch welche eine solche Los- 
ung gegeben werden soli, so: "Der Krieg ist gerecht, wenn und 
soweit die bewaffnete Rechtshiilfe durch das Volkerrecht begrundet 
ist", ungerecht, wenn dieselbe im Wiederspruch mit den Vorschrif- 
ten des Volkerrechts ist," oder: »der Krieg ist nur gerecht, wann 
und soweit die Selbsthulfe erlaubt ist«. Aber mit solehen For- 
meln ist nichts gewonnen. Sie lassen die Frage, auf die es an- 
kommt und die die eigentlich zu beantwortende ist: "Wann ist 
denn die Selbsthulfe erlaubt und durch das Volkerrecht begrundet,. 
und wann ist folglich der Krieg gerecht"? vbllig offen und uner- 
ledigt. Zur Beantwortung dieser Frage und der Unterscheidung u.. 
Abgrenzung der Kriege nach ihrer Gerechtigkeit fehit es absolut 
am gentigendem Grund u. Masstabe. Es kommt auch hier auf 
die durch die Umstånde, die Geschichte, das Wachsen u. Abster- 
ben der Vblker gegebenen Verhåltnissen im einzelnen Falle an---------- . 
Nach juristischen Regeln u. nach den Begriffen von Recht u. Ge
rechtigkeit im gewbhnlichen Sinne, nach privatrechtlichen Normen 
uber mein u. dein kann hier nicht entschieden werden,2) sondern
es ist ein anderer, weiterer Masstab anzulegen, welcher den beson- 
deren Verhåltnissen, mit den wir hier zu thun haben, den grossen 
geschichtlichen Entwicklungen, den politischen Umwandlungs- und 
Werdeprocessen, dem nothwendig wie ein Naturereigniss sich geltend 
tnachenden u. iinnatiirUche Schranken sprengenden Umbildungs- 
Aenderungs-, Ausdehnungs-bediirfnisse der Vblker Rechnung tragt, 
so dass durchaus nicht das Vorhandensein eines juristisch nach- 
weisbaren Rechtgrundes nbthig ist, um den Krieg als einen ge- 
rechten erscheinen zu lassen. — — - Ja, man kann nicht einmal 
von denjenigen Kriegen, welche — — am entschiedensten und 
allgemeinsten als ungerechte bezeichnet zu werden pflegen - Ero-

1) Handbuch des Volkerrechts von Holzendorff, 4 B. s. 220 ff.
2) Fryxell identifierar, som vi sett, erofraren och “inbrottstjufven“. 

Se ofvan s. 70.
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berungskriegen — unbedingt fur alle Falle sagen, dass sie unge- 
recht seien.

I hvad hår sagts sbker man forgåfves ett stod for påståendet,. 
att Karl Gustafs anfall på Danmark var ett bellam injustum. Den 
moderna folkråtten afsåger sig formågan att afgdra, når ett krig år 
råttmåtigt eller ej. Ja, icke ens den omståndigheten, att sven
ske konungen med sitt angrepp åsyftade erofring, gor detta obe- 
tingadt oråttmåtigt ur folkråttslig synpunkt. Enligt Holzendorff skulle 
tvårtom detta krig kunna råttfårdigas redan dåraf, att det låt inran- 
gera sig som ett moment i en "stor historisk utveckling", i en "po
litisk omvandlings- och vardandeprocess" - det svenska Ostersjd- 
våldets genesis1}. Vidare, heter det: ett krigs råttmåtighet betingas icke 
nbdvåndigt af "forhåndenvaron af någon juridiskt påvisbar rattsgrund,^ 
Men åfven en sådan ågde Karl Gustaf såsom vi sett, att åberopa. Fri
dericia anmårker riktigt nog, att Karl X vid forsvaret for sitt krig 
mera framhåft den politiska ån jaridiska sidan. Hårtill kan låg
gas, att konungen icke alltid heller varit lycklig i sin apologi for 
ifrågavarande fredsbrott2). Något sbkt forefaller det sålunda, når 
den teorien uppstålles, att hans anfall icke var något nytt krig 
utan (på grund af danskarnes underlåtenhet att uppfylla Roskilde
freden3) blott en fortsåttning af det, som af Danmark sjålft be- 
gynts år 16571). Det våsentliga hårvidlag, nåmligen danska trak- 
tatsbrottet, år hår stålidt i skuggan. Men genaste vågen till rått- 
fårdigandeaf fredsbrottet går just genom klart ådagalåggande, att en 
rått faktiskt blifvit af de danske våldfdrd.

') Se ofvan s 64 och folj.
2) Detta har for eftervarldens dom ofver hans handlingssatt varit

odesdigert: Den gent emot Karl Gustaf icke fullt objektiva hafda-
teckningen har ej heller forsummat att utnyttja denna svaghet.

s) Betecknande hr, att Fryxell (anf. arb. s. 73) utlamnar de inom pa
rentes satta orden!

'*) Placuit autem sedulo affirmare. non novum helium moveri, sed 
prius dumtaxat a danis susceptum continuari, ut ab ordinibus Germa- 
niæ guarantia exigi posset, si forte Danus ejusve socii provincias 
Sueciæ invaderent, simul danicis armis odium agressionis, Suecicis 
favor defensionis conciliaretur. Nam pacto Roschildensi a Danis haut 
impleto prior hostilitas nondum sublata erat, ae ni Dani prius bellum 
intulissent, haut necessum fuisse ob incompletum pactum iterum anna. 
expedire Puf. § 44. Denna motivering återfinnes ej i Gripenhjelms. 
ofvan (s. 50) citerade protokoll ofver Wismarmotet.
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Man skulle onskat, att Karl Gustaf eftertryckligare, ån som 
•skett, understrukit nåmnda sida af saken. I och med Roskilde
fredens ingående tillskapades en internationell rått. Huru litet dan- 
skarna respekterade densamma, har framgått af det foregående. Dock 
må till sist en rekapitulation låmnas. Roskildetraktatens forstå pa
ragraf1) bjod bl. a., att "den ena parten den andras gagn och basta 
med ord och gårningar lika som sitt eget befordrar och forsva
rar". Efter hvad vi funnit, var det så långt ifrån, att Danmark låt 
sig angelåget vara etablera ett dylikt nåra vånskapsforhållande till 
Sverige, att Karl X i stållet med fullt skål kunde tala om "de dan
skes illfundighet" och "den bestandige Danmarks malice" o. s. v. 
Andra paragrafen forpliktade Danmark att uppsåga forbundet 
med Holland. I dess stalle hade danska regeringen på det allra 
intimaste slutit sig till Generalstaterna och, såsom Karl Gustaf så- 
ger, "upplåtit bron och sinnen till den hollandske ambassadbren 
Beuningens proposition om hollåndsk-danska alliansens maintien 
och conservation"2).

Se ofvan s. 5, n. 2.
2) Relationen till råd. d. 4/s.
8) Se ofvan s. 31 och 41.
4j I ett bref från svenske residenten i Haag, Appelbom, d. 3 jan.

1659 hette det bl. a.: “Beuningen har for några dagar sedan bekånt for
de Thou (Ludvig XIV:s sandebud i Nederlanderne) att hafva forhind-
rat exekutionen på den Roskildske traktaten, nåmligen angående pas-
serandet af orlogsskepp i Ostersjon samt renunciationen af traktater
med andra makter, hvaruppå de Thou honom svarade: “ Vous justifiez 
•done 1’action du roi de Suédeu. Ellen Fries, Sveriges och Neder
landernas diplom, forbind., s. 89, n. 7.

I “Grundeligh Underrattelse11 etc. heter det: “Nu kunde Gemsta-

Genom tredje paragrafen hade de danske fbrbundit sig att 
tillsammans med Sverige “icke tillstådja någon fråmmande fientlig 
brlogsflotta — — att passera och lopa genom Sundet eller Bålt in 
uti Ostersjon. Detta till trots hade de lofvat Holland3), att para
grafen i fråga ej skulle komma till utfbrande, och i bfverensståm- 
melse hårmed enståndigt afvisat alla uppmaningar att fullgbra den 
iklådda forbindelsen, en vågran, som kanske mer ån något annat 
mognat svenske konungens bdesdigra beslut4).

Genom 16 § Roskildetraktaten forband sig danske konungen 
att bfverlåta åt K. M:t af Sverige 2,000 ryttare: Denna leverans full- 
gjordes aldrig. Blott en del af de utlofvade trupperna erhbll 
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Karl X1). Med allt skål kunde foljaktligen Karl X Gustaf forevita 
danskarne deras "ringa uppriktighet att låta de Roskildske pacterne 
verkligen effectueras och i verket bringas" och deras obenågenhet 
att låta honom "verkligen åtnjuta, hvad traktaten forunnar"2). 
Danska regeringen respekterade icke helgden af fordragsenliga piik
ter, då den - åtminstone i 4 fail — med halsstarrighet undan
drog sig uppfyllandet af den solklara juridiska forpliktelse freds
traktaten ålagt9).

I sina memoarer (s. 217) berattar Terlon om ett samtal, som han 
omedelbart fore sin afresa från Kopenhamn till svenske konungen i 
Kiel i slutet af juli haft med polske ambassadøren Morstein och van 
Beuningen, hvilka båda uttryckte farhågor for ett svenskt anfall: Je 
leur dis — heter det — avec bien du respect, que j’avois souvent 
presse leurs (danskarnes) Commissaires de conclure & d'accorder å 
ceux de Buede ce må leur avoit esté pramis par le Traité pour leur 
oster le pretexte de la Guerre.

Då samme franske ambassader efter sin ankomst till Kiel dår tråf- 
fat danska sandebud, som nyss forut haft audiens hos Karl X och nu 
for Terlon beklagade sig ofver den fortes tillvågagående, fingo de till 
svar: je ne pu que leur témoigner le sensible déplaisir que j’en avois; 
les faisant souvenir, que je les avoit souvent pressez de danner au 
Roy de Buede ce qu’on luy avoit promis etc.

Hvad annat innebåra val dessa båda yttranden, an att danskarne for 
Terlon framstodo som loftes- och traktatsbrytare?

“Detta krig, som Karl Gustaf nu gick att begynna, bedomdes hårdt 
af hans samtid, och afven en sen eftervårlds forfattare (Fryxell) har ej 
tvekat att stampla detta foretag som en af de svartaste sidorna i 
Sveriges historia. Detta omdome år dock alltfoi- strangt, ty de for
dringar, som hans kommissarier under gången af forhandlingarne fram- 
stållt, hade samtliga sin grund i Roskildska fordraget". Geijerstam- 
Svedelius, anf. arb. s 28.

Se ofvan s. 17—19.
2) Rel. till råd. d fs.
s) Detta år, for att tala med Fridericia, “krænkelse af et givet

Ord og en sluttet Traktat11. — Fridericia medger (s. 343), att Fre
drik lit “paa ét Punkt ikke fuldt havde overholdt Fredstraktatens
Ordlydende. Han skulde straks have levereret de 2,000 Ryttere11
— — — “Men“, såger han sedan, “den Vilkaarlighed, hvormed
han (Karl X) forlangte Hven, forminskede hans Ret, hvor han
faktisk havde den". En dråplig advokatyr! Om en person gor

Men, såger en beromd folkråttsauktoritet, "die internationalen 
Vertråge sind ebenso gewissenhaft zu erfullen, wie die civilrecht- 
lichen Contracte, sonst hatten sie ja keine Bedeutung und tiberhaupt

terna ingenting med skal och fog forebåra att vara slutet till deras 
fgrf&ng och præjudice utan det, som de oratt och forutan alle skal 
vrangae och oratt uttydde, som var den fornamste artikeln i Roskild
ske Tractaten, nåmligen.. om det, att man ville fdrvagra en framman- 
de orlogsflotta lopa in i Ostersjon utan bågge konungars consens och 
tillåtelse. Och detta var det, som de danske vågrade sig att vilja full- 
gbra, ehuni de ock det hade tilisagt och lofvat------ — —. 



76

keinen Sinn." - - - "Die Verletzung einer Bestimmung, selbst 
einer unwichtigen, ist gleichbedeutend mit der Verletzung des 
ganzen Vertrages"1).

tvenne yrkanden, det ena rattmatigt, det andra orattmåtigt, så. kan val 
ej det senare ha formåga att gora åfven det forrå orattmåtigt, lika 
litet som det forrå ager kraft att forvandla det senare till rattmatigt!

’) F. von Mårtens, Volkerrecht, s. 416.
2) Das moderne Volkerrecht der civilisirten Staten, 8 Buch, s. 516.
8) Se ofvan s. 52-53. Danskarne voro forberedda på eventualiteten 

af ett krig såsom foljd af deras beteende.
4) Anf. arb. 4 B. s. 336.
6j I ett arbete, benamndt “Hostilities -without declaration of war“, 

påpekar forf., ofverste Maurice, att man under en period af 171 år, 
1700—1870, kunnat rakna 107 fali, då fientligheterna borjats utan krigs- 
forklaring. En foregående krigsforklaring horde rent af till undanta- 
gen.

Alltså, Danmark krånkte hela Roskildetraktaten. Påfoljden af 
en dylik handling angifver Bluntschli: "Als rechtmåssige Ursache 
zum Krieg gilt eine ernste Rechtsverletzung — - welche dem 
zum Krieg greifenden Staate widerfahren ist"2).

Således, Karl Gustafs meranåmnda anfall på Danmark 
låter sig val forsvara ar folkråttslig synpunkt.

Men, invånder man, det utfårdades ju ingen krigsforklaring. 
Med afseende hårpå heter det i "Grundeligh Underråttelse" etc.: 
"Fordenskuli hade man intet någon sollenn Denunciation utaf no
den, helst som de danske sjålfve visste, hvad sådane fredsbrytare 
hafva fortjant, och att dem intet annat ån krig kan ofverhånga"---- 3)

Obehbfligheten - enligt den moderna folkråtten -■ af formlig 
krigsfbrklarings utfårdande ådagalågger Holzendorf4): “Vollends von 
der Mitte des 18 Jahrhunderts an ist die eigentliche Kriegserklårung 
als vollig in desuetudo gekommen zu betrachten. Sie ist in der 
neusten Zeit nicht mehr als nothwendige Vorbedingung eines ge- 
rechten Krieges anerkannt, und es sind sehr zahlreiche Kriege ge- 
fiihrt worden ohne vorhergegangene Kriegserklårung.3) - - Als 
Gesammtergebniss fur das z. Zeit geltende Recht ist demnach 
aufzustellen, das keinerlei Erkldrung zum Krugsbeginn erforderlich 
ist, weder eine eigentliche Kriegserklårung, noch nur eine biosse 
Verkundung irgend welcher Art". — Hårvid må sårskildt bringas 
i erinring, att sjålfve Gustaf Adolf år 1630 ej utfårdade någon 
formlig krigsforklaring mot kejsaren.
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På den uppstållda frågan har jag alltså gifyit ett jakande svar 
efter en undersokning, som torde åga en viss aktualitet ej blott 
dårigenom, att vi inom kort gå att fira 250-årsminnet af Roskilde- 
freden, utan åfven dårutinnan, att stormaktspolitiken i detta nu har 
sina blickar fåsfa på Ostersjons portar.

Må ingen nationalfåfånga forleda oss att “hellre vilja ha vår 
historia grann ån sann", men må vi å andra sidan reagera mot 
den håfdateckning, som utan fog drar ned våra stora minnen.


