
evils.
at Norge/ ved Kong Lhriskinn ni.

Recess af 1536/ ikke er bleven til en Provins 
af Dannemark.

af
D, Kofod Ancher;

Det tilladt, at en Undersaat gier sig Umage for at forsvare sit Fadrene, 
lands Stats-Handlinger, ved at vise deres Aarsager og Hensigter, og 

derved deres rette Meening: da tiener det til Forsvar for denne min Afhandling. 
Skulde ikke en Banff Mand vcrre befoyet at tale for de brave Normand, et 
Folk, som vi i nogle hundrede Aar have staaet i onffeligste Foreening med, og 
som alle Danffe Patrioter billigen elffe og agte som kiereste Venner, Brsdre 
og Medborgere; allerhelst i saa vigtig en Sag som denne, vadet er Herat gieve 
om et Riges Frihed. Thi hvad er vel et Rige uden Frihed? Intet Rige meere, 
men et Legeme uden Sial og Liv, ja ikke et Legeme engang, men kuns et Lem.

Den berommelige Hof-Raad Scheid har derfor af en priselig Iver i den 
anden Deel af Kiobenhavnffe Larve Selffabs skrifter sogt i denne Post ak 
bevise saa got som han kunde Norges aldgamle Frihed pag. 359. fq. Jeg siger 
saa got som han kunve, thi Recessen, som den hele Sag berver paa, har han 
ikke seer. Det er den allene om Religion og gejstlige Sager, hvilken Hvitfeldc 
p. 1489- kalver den forste Recess, underffreven paa samme Herre-Dag, og 
jamme Dag som Denne, Der findes trykt ved Crags Historie; (*) Denne der, 

D 3 imod

(*) Dog er det ikke i dcnne faa kaldte forste Recess, hvorudi findes den Artikel, at Norge 
altid stal blive under Danmarks Krone, som Hvitfeld siger strax ester paa samme Side. 
3 den forste handles vel ogsaa om cn Deel verdslige Sager, hvoraf det meeste siden er 

indrykket 
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imod har en Tüdlang lagt i Skiul, og man hac ikke vidst af den videre at sige, 
end hvad Hvicfeldc deretter os. Havde den lcrrde Scheid havt begge Recesser i 
Hande, da var han noget nar falden paa sammeTanker, som jeg, idetmindfte 
er jeg vis paa, at han havde afgiom Sagen saa fuldkommen og vel, at jeg gierne 
kunde have spared denne min Umage. Men i Mangel deraf har han maattet 
hielpe sig frem med Gisninger. Han saae meget vel/-at saaledes som Recessen 
er bleven forftaaet, kunde den ikke fritages for der Navn af ubillig, han saae 
ogsaa, at saaledes som Omgangen med Norge har vcrret siden Aar 1536, da 
finder man overalt Fodspor af et Rige, ikke af en Provintz. Da han alligevel 
ikke kunde kverrimod Hvicfeldts omstandelige Beretning p. 1355. og 1489, 
nagte Sagen i sig felv, saa har han mistankt ham for ikke at have anfsrt Ar- 
tikelens Indhold i sin egentlige Meening saa gandsse rigtig, (*) men ar den For
andring, som den Tiid ffeede i Norge, maa have sigter til nogen Slags uligt 
Foreening imellem Rigerne, uden just ar indlemme det ene som en Provintz i det 
andet- Man maa lade Salig Scheid den Mre, at han hermed har sagt til 
Norges Forsvar ester den Underretning han havde om den omtvistede Herre- 
Dags Slutning, alt hvad der med Foye kunde siges.

Jmidlertiid meetur jeg det staaer fast, at endffiont den Forncermelse imod 
Norges Rige, at giere dets Foreening med Dannemark i steden for lige til 

ulige,
indrykket i den Coldingste Recess af 1558, som Hvitfcldt rettelig erindrer p. 1490, men 
forst og fornemmelig om Gejstlige Den anden Recess indeholder Kongelige Forpligtelser, 
samt Undcrsaattcrnes Privilegier og Rettigheder, og er Kong Christian den Tredies rette 
Haandf. sining. Den stiller sig fra den forste ogsaa dcrudi, at den var en Handling imel
lem Kongen og Rigs-Raadet altene, nemlig paa samtlige Danste Adels og Indbyggeres 
vegne, som den heller ikke er stabfached med andre Jndsrgle end deres. Da den forste 
derimod har Jndsrgle underhcrngl ikke af Kongen og Raadet men ogsaa af Adelen og Kiob- 
stcrderneS Fuldmægtige.

(*) At Hvitfeldt ikke af sig selv har tillagt de Ord: fim en Provinti, som Hr. Hof-Raad 
Scheid mrener, det ikgger Recessens Ord for Oyne. Hvitfeldt« Forseelse bestaacr for
nemmelig derudi, at han har anfsrt Artikelcn ufuldkommen, og udeladt den Conditio«: 
(Dm Norge med Magr blev bragt til Lydighed, som han tillige med andre har 
meeut, at den indeholdt en rcen Slutning uden noget Vilkaar. Thi endstiont han bru
ger p. 1355, cn Talemaade hvoraf kunde stuttcs, at intet vist og fast endda var bcflnttet, 
naar han siger: At der blev noget haardt og strengt raadstaget over de Norste, 
saa seer man dog klarlig nok af hans Ord p. 1489, at han sigter til en rcen og fuldkom
men Handel. Ellers kand det ikke nKgtes, at der jo undertiden savnes hos Hvitfeldt den 
behorige Noyagtighed i Henseende til Stats-Rettens Talemaader, naar han siger for Ex. 
Om Norge, endog for Kong Chriftian ni. Tiid, p. 1095. og 1238, at det var iucorpo« 
reret og p. 1315. at det var indlemmet med Dannemark, og p. izi6. at Dannemark og 
Norge vare indlemmet til evig Tiid.
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ulige, vel ikke er saa stor, som at giere vet til en Dansk Provintz. Saa er det 
dog en Fornærmelse. Forssiellen er ikkun meer og mindre. At degraderes 
er vel en mindre Straf end at cafferes, men begge Deele ere Straffe. Ube# 
foyet at giere to foreenede Rigers Kaar til ulige, ved ar fratage der cene noget 
af sine Herligheder, for at legge det til det andet: Alt nok for at giere Rer til 
Uret. Imellem Bredre maa holdes Liighed, fattes noget derudi, da bor det 
rettes; De Gamle kaldte det: Icevner. I stig Henseende sinder jeg mig for# 
aarsaget til Forsvar for Norge, ja ikke for Norge allene, men ogsaa for den 
Danffe Regiering, at vife, at det er ikke saasom man meener, at Norge i Kong 
Chriftian ill. Tud ved den bekiendte Herre-Dags Slukning Aar 1536. virkelig 
tr bleven giort til en Danss Provintz.

Men som det herudi fornemmelig kommer an paa den Artikel i Recessen, 
hvori meldes om Norge, nemlig den tredie, saa er det vel fornodent, al den an, 
feres heel og holden.

Samme lyder da Ord fra Ord saaledes:
Och effterthy att Norgis Rüge nu faa forringet er bode aff macht och 

Formuæ, och Norgis Riigis Inbiggere icke allene formuæ att underholde 
thennem en Herre og Konnyng, och famme Riige er dog forbundet att 
bliffve hoes Danmarcks Krone till ewig Tiidt, och Hefte Parthen aff Nor- 
gis Riigis Raadt befönnerligen Erche bifcop Oluff, fom nu er thet ftörfte 
Hofvet ther udi Riiget, nu udi en korte Tiidt er twende gange mett meße 
Partten af Norgis Riigis Raadt falidne fran Danmarks Riige, emodt theres 
egene Forpligtelfe, Tha haffwe wy therfor loffvet och tilfagdt Danmarcks 
Riigis Raadt och Andell, att therfom Gudt aldmegtigfte thet faa forfiet 
hafver att wy famme Norgis Riige eller nogre the Ledmode, Slotte, Lande 
eller Syffell, fom ther till horer, kunde bekrefftige eller bekomme under 
wort Hörfom, Tha Lall thet her elfter were och blifve under Danmarcks 
Krone till ewig Thiidt, ligefom eth aff the andre Lande, Jütland, Fyen, 
Sielandt eller Skaane ere, och hereffter icke were eller hide ingtet Kon- 
ninge Riige for fig, men eth Ledemoth aff Danmarcks Riige och under 
Danmarcks Krone till ewig Tiidt, Dog hues Feigde ther aff kand komme. 
Skulle Danmarcks Riigis Raadt och Indbiggere were plictuge mett osf tro- 
ligen att hielppe vddraghe.

Hvem der lcrser disse Ord med beherig Agtsomhed og af Historien tillige 
veed de da verrende Omstændigheder, han ssal neppekunde tvivle om, arjo denne 

Artikel
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Arrikel forudsetter hos de Norsse en vedvarende Gienstridighed imod de DansseS 
Konge-Val, fom maatte forbinde disse til ac undertvinge hine med Magt.

Recessen siger der med rene Ord: Derfom Gud det faa forfeet haver, at 
vi Norges Riige, eller noget af dets Lande bekræftige, eller bekomme 
under vort hörfomme, det er at sige: Om vi ved Magt maatte bringe Norge 
til Lydighed. Thi endssionr der bruges den Partikel: etter, saa var det dog en 
Ubillig og ugrundet Forklaring; om man derior vilde forstaae Arnkelen derhen, 
at Norge ssulde giorestil en Provintz, paa hvad Maade ogsaa dermaarreblive 
bragt kil Lydighed, enten med Gode eller Onde. Hvor ubilligt var der ikke at 
giere Norge til en Provintz, naar det godvillig gav sig under Dansse Konge? 
Og hvor ilde sammenhcengende blev da ikke Slutningen med sine retfærdiggie- 
rende Aarsager? Derimod staaer alting i beste Foreening sammen, naar Årti
kelen forstaaes saaledes, ar der tales forst om den Forbindtlighed paaliggende de 
Norffe ved Rigernes Foreening, dernæst om deres Forseelse ved tvende gange at 
have overkraadt samme, hvoraf omsider fluttes, at hvis ikke anderledes kunde 
ssee end at de nu med Magt maatte bringes til Lydighed, at Norge da, vedKriig 
erobred, enten gandsse eller til Deels siden ssulde vare og blive under Danne
mark som en Provintz.

Alle Omstændigheder legge for Dagen, at denne er Artikelensrette Mening. 
Just i Aaret i;z6. kom Kong Chriftians Sag i Norge til at staae paa svage 
Fodder. Ikke allene den Nordre Deel af Riget var hannem imod, men endog 
de Sondenfielsse, ommdssiom de i Aaret tilforn havde erkläret ham foc Konge, 
vare ved Erke-Bispens Praktiker bragte til at trcrkke paa Lime med de andre. 
Hvitfeldt p. 1470. fq. Crag. Hift. Chrift. III. p. 82. fq. Thi Norge regier
tes den Tiid af Öle Engelbrechtfen, en Erke-Bissop, rigelig forsyned med alle 
behorige Egenskaber kil at udgiore en farlig Prælat: Ikke allene modig og myn
dig, men tillige snild og snedig, som kunde love uden ar holde, sige Ja, naar 
han meenre Ney, som ikke gierne siap Linen af Haanden, saa længe han kunde 
holde den, men vidste derimod at fire, saa snart ban ikke kunde holde længere, 
som havde lært al hænge et Dække over sine Hensigter og i alting at besmykke 
sin Sag med Farver af Religion og Nidkiærhed for det almindelige Beste. 
Saadan en Mand havde Kong Chriftian til Modstandere. Hvad Under naar 
man veed, at den eene var en Cacholss Biskop, den anden derimod indtagen af 
Lutheri Lærdom? At tage ham til Konge, det var for Bisperne det samme som 
ar stille sig selv ved alle Bispeligs Herligheder. Her galt der om LEre, Rigdom, 
Magt og Myndiahed, herudi maatte alting voves til vet yderste. Desuden gik 

Erke,
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Erke-Biffoppen Den Tiid svanger meD- et falfft Haab, opvakt vev store Lofter. 
Thi Aaret tilforn nod han den TEre, at hannem blev tilsendt to Keyserlige Gr« 
sandker med smigrende Breve sra Keyseren og Pfaltz-Greven til Rhin. Hvitf. 
p. 1472 , som de vel vidste, hvad Ficrder der ffulde bruges til at secte en hofmodig 
Biffop i Bevcegeise. I disse Breve begierre de af ham, at han som en gammel 
Tilhængere af Kong Chriftian IL, vilde formaae de Norffe til at vcrlge Pfaltz« 
Greven, der var troloved med Chriftian II. Daatter, til Konge, givende ham 
tillige Fomostning om stor Hielp, og at Pfalh-Greven iselv snarligen ffulde 
komme med god Undstrtning. Endnu kom dette til, at deSondenfielffe, man- 
feet, at der til Konge-Vallet var berammet en Rigs-Dag, og samme, som 
Crag, beretter p. 84. efter deres Anmodning var opsat til St. Hans Dag, alli
gevel ham u-adsporget havde forud givet deres Val ti! Hertug Chriftian. Dette 
kunde hans gejstlige Hofmod ikke taale. En saa vigtig Sag, som denne, burde 
ikke fluttes under ander Navn end hans. Herved blev da Erke-Bispen bragt i 
Harnisk, og det var en afgiort Sag hos ham, al han med al Magt ffulde fttte 
sig imod Kong Chriftians Val.

Den Bid Claus Bilde forst i Aaret 173?. kom kil ham paa deDanffe Ge
sandters Vegne med skriftlig Undskyldning, ar de Danffe efter Tidens Omstcen- 
digheder vare foraarsaget, de Norffe u-adspurgt, strap at trerde til Kong Chri
ftians Val, begierende derfor, ac de Norffe ikke ville ffille sig fra de Danffe; 
stillede Biffopen sig an, som han ogsaa var paa Kong Chriftians Side; thi i 
Brevet til Biffop Ofve Bilde og Hr. Mogens Gioe hos Hvitfeldt p 1439. 
heder det: At han vel havde ladet see, ar han ikke var den gode Hertug Chriftian 
ugenegen, som han og med det Norffe Raad havde forleden Aar tilsendt dem 
Fuldmagr at giere og lade i denne Sag, som dem best symes, men nu saa hastig 
foruden de andres Samtykke kunde han for hans Person intet bevilge, aller
helst det Danffe Raad selv var u-eens. Hvorvidt Hierret paa den Tud fulgte 
med hans Ord, vil jeg lade staar ved sit Vcerd. (♦) Dette veed man, at det 
kom ikke den gang videre, end at der blev berammet til Trefoldtgheds Sondag 
en Herre-Dag i Trondhiem, som siden blev udsat forst til St. Hans Dag, 
derncrst til i Aaret 1536. Hvitf. pag. 1439 og 1470. Crag. p. 83. 84. 158.

Zmidler-

(*) Om ellers det Trondhiemjke Capitels Andragende i Snppliqven til Kong Chriftian af 
1538, i Danske Magazin 6te Bind p. 291, er rigtigt, da sees deraf, at Erkc Bispen 
har vcrret paa Kongens Parthi, indtil han fik Brevene fra Pfaltz Grevcn og det Bur« 
gundiste Hof, vel ikke just as Godhed for chriftian ni., men for at gisre Parthi med 
den snrrkeste.

E
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Zmidlertud steer det, ak de Sondenfielste Torsdagen for Pinhe-Dag 1535. paa 
egen Haand hylde Kong Chriftian IIL, hvorpaa Erke-Bispenved MichelsdagS 
Tiid bliver besogt af de Keyferlige Gesandter. (*)  Hvitfeldt p. 1440. og 1470. 
Erke-Bifpen lod sig da faa meget lettere bsye kil det Keyserlige Parthi ved Ge« 
fandternes fmigrende Forestillinger, fom hans Hofmod, fat i Bevcrgelse, havde 
opvakt hos ham Hevngierigheo for Konge^Vallets ffyld. Begge Deele komme 
vvereens i at afvende Bispens Sind fra Kong Chriftian III., og at vende det 
paa nye hen til Kong Chriftian II. Da nu de Danffe Gesandter komme til 
Trvndhiem sidst i samme Aar i;z;. for at bivaane Herre-Dagen, bleve de vel 
hsfligen imodragne med Forsikring af Erke-Bispen, at han med al Magt vilde 
underftstte deres V«rv, men det varede ikke tonge, forend han tog Masten a^ 
faa man fik at see, hvad Bispen forte i sit Skiold. Den Tiid Gesandterne 
havde foredraget deres Mrinde, begierte han to Dages Frist, for at indhente 
Almuens Beteenkning, men lod deres LErinde imidlertiid udsprede, nemlig at 
bede de Norsse, at de ved Kong Chriftians Val ville vedblive Foreeningen mel) 
Dannemark, og hielpe de Danste at beere de svare Krigsi Byrder. Crag. p. 158. 
vel vidende, at den sidste Post i seer vilde ophidse den egennyttige Almue, der 
ansaae det som et Beviis paa et forventeligt Haardt Regimente, at Danne
marks Konge vilde leøge Norge i Skat, forent) han der var udvalgt til Konge. 
Bistoppen, som ikke glemte at puste i Ilden, fik derpaa Almuen til at beslutte, 
at Gesandterne stulles Deels fcrngfles, Deels aflives. Denne Beslutning bli
ver strap i Verk sat, og den brave Vincent? Lunge maatte derved totte sit Liv 
til. Crag. pag. i<9. Hvitf. p. 1471. Det var ikke nok, at Bispen dermed 
havde sat den Nordre Deel af Norge i Bevcrgelse , men at Luen maatte gribe om 
sig overalt, blev der ffreven til Bergen, hvorved der rygtedes over hele Norge, 
at det nu var gandste ude med alt Haab for Kong Chriftian. Esterat Veyen 
var saaledes banet for Kong Chriftians II. Parthi, vilde Erke-Bifpen ikke for- 
somme en fa« god Leylighed til 41t skaffe det hannem fratagne Scepter i hans

(*) Jeg veed ikke, om Kona Chriftian III. Historieskriver Niels Crag har havt noget fast 
Beviis for sig, naar han totter pag 84 at Erke Bispen allerede havde faact Kcyscrens 
Recommendations Brev for Psaltz-Grcven den Tiid Clans Bille kom til Trvndhiem og 
forebragte de Danffe Gesandters TErinde, og at de Sondcnfielffe, underrettede om, at 
Bispens Sind var den qano afvendt sa Hertug Chriftian, havde for den Aarsags ffyld 
tlls-ndt ham deres Holdings-Brev, cfterat de fsrst havde begicrt Herre-Dagen udsat. 
Med Hvitfeldts Tiids-Regiung kommer dette ikke vvereens. Thi de Danffe Gesandter 
bleve afferrdigct i Januarii 1535. og kom til Norge i den store Vinter. Hvitfeldt p. 1439. 
Crag. p. gi. men Keyserens Brev til Bispen er forsi undcrffrevct den 10 April mrst ester, 
og de Keyserlige Sendebud vare i Trondhiem om Mikkelmiffe-Tiid i samme Aar i5J5> 
Hvitf. pag. 1470. og 1473.

Sviger-
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Sviger-Sons Hcruder, hvorved han tillige kunde giere der Dansse Konge-Val 
til intet; hvorfore han strap sendte nogle fine Tienere ned i Norge, med 300 Heste for 
at lade sig hyidige Landet til paa Pfalh,Grevens Vegne. Hvitf. pag. 1471. 
Endnu kom dette til, at forst i Aaret 1536, uden Tvivl ved Erke-Bispens 
Jndssydelse, vare nogle Breve omsendte, for at bevæge Almuen til Opror, (som 
sees af tvende Konge-Breve til de Norsse paa Peders Storis Dag i sz6. i det 
Dansse Cancellie-Registranter Fol. 140. feqv.) og der fandtes den gang faa i 
Riget, som Kongen kunde have Tillid til. In Norvegia toto hoc anno (sci
licet 1536.) siger Crag. p. 158., cum ingentibus Turbis confliélatum: ubi 
res eo loco erant, ut iftud Regnum a paucorum Fide aptum eiset. Me
tropolitanus enim Nidrofienfis offenfus, qvod cismontani auéloritate fua 
spreta ab ipfius confiliis difceflilTent, tum potentiores tum plebem fibi ad
junxerat, certus in Chriftiani Eleélionem neqvaqvam consentire.

Saadanne vare Omstændighederne t Norge den Tiid. Herre-Dagen be# 
gyndtes i October-Maaned i Kivbenhavn. I Betragtning af samme havde de 
Dansse Aarsag at frygte for, at Norge enten med alle, eller i det mindste en Deel 
af Riget vilde siide sig los fra Foreeningen med Dannemark, hvorfore det Danffe 
Rigs-Raad og Adel fandt sig befoyet at forbinde Kong Chriftian til, i Fald 
de Norsse bleve fremturende i deres Gienstridighed imod W Dansse Konge-Val, 
saa at Dannemark maatte foraarsages med Magt at bringe dem til Raison, ak 
Norge da, som en Provintz, ssulde indlemmes med Dannemark, og ikke ansees 
længere som et Rige. Thi de Dansse ville ingenlunde taale, at Rigerne ssulle 
stilles ad, men det var fast befluttet enten med Gode eller Onde at holde For
eeningen ved lige. Af den Tanke var Kong Friderich I., den Tiid de Norffe i 
Aar isZl. paa nye havde givet sig under Kong Chriftian II. Thi i det Kon
gelige Magt-Brev, ssreven i Kiobenhavn Dondagen Cantate, Aar 1532, til 
Knud Gyldenftierne, N. Lykke og von Heyderftorp, Oberst over Land- 
Knegtene, som med Orlogs-Skibe og Krigsfolk vare sendte til Norge, heder 
det: At de ssulle giere deres yderste Fliid; at de enten med Minde, Dag-Tinge 
eller med Magt kunde komme samme Rige og dets Indbyggere under Kongens 
Haand, Vold og Magt igien. Hvitf. pag. 1358.

Samme Magt-Brev staaer in extenso i de Dansse Cancellie Registranter 
for bemeldte Aar 1532. Fol. 50. tilligemed et andet fra Kongen og det Dansse 
Rigs-Raad til Bissop Hans Reef med firere, Türsdagen efter Peders Fængsel 
1532. Fol, 5z. Ligeledes var Kong Chriftian III, sindet, som man seer af de 
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tvende bemeldte Breve ri! de Norffe af 1536. (*)  Thi ar der var betuttet Kriig 
imod Norge, i Fald de Norsse ikke ville godvillig give sig itnber Chriftians 
Scepter, erfares vgsaa af Slutningen i Recessens tredie Artikel, hvor Kongen, 
imod at forbindes at gi ore Norge ril en Provintz, forbinder det Dansse Riges 
Raad og Indbyggere til at trolige» hielpe at uddrage ham fra hvis Feyde deraf 
kunde komme. Man seer heraf, at den Dansse Regiering ve! havde besiuner 
endelig, at ville have Rigernes Forrening holdet ved Magt, dog efterven Plan, 
at der ikke maalte gribes til haarde Midler, saa lcrnge der kunde ssee med Gode,

(*) Det rene af dem filtet vel fornemmelig til Indbyggerne i Dahuuskehn og Vigen, fom 
ikke vilde svare til Bahmis-Slot, dog etc de begge skrevne tilde Norsse i Almindelighed, 
i Anledning af nogen Tvedragt mellem Norske Rigs Raad, samt at nogle havde ladet 
Breve udgaae, for at opvcrkke de Norfle imod Kongen og hans Embeds-Mwnd, hvorfore 
Kongen stillede dem for Ayae alt det Onde, den Opstand i hans Faders Tiid og siden 
bavde sodet as sig i Dannemark, raadcr d>m allernaadigst til Fred og Rolighed, da det 
Forbigangne aldeles ssulde verre tilgivet, men forsikrer dem tillige hvis det ikke stede, at 
han med sorste vilde opssikke et merkeligt Tal af Krigsfolk med Ryttere og Landsknegte, 
da de selv maatte betwnke, hvad Skade og Fordetv deraf vilde siyde, naar ct Lal frem
mede Krigsfolk kom ind i Riget.

Da det nu ikke var ar formode, at de Norsse godvilligen ssulle lade Norge 
vmdanne til en Provintz, de heller ikke kunde forbindes dertil uden ved Kriig, 
altfaa maa Recessen endelig forudsatte de Norskes.vedvarende Gienstridighed, 
og det fem deraf formodentlig vilde, flyde, Norges Erobring med stormende 
Haand.

Paa denne Mlkaar. berocr den hele Sag, den er Reglen, man Har at 
gaae efter, naar man vil domme ret om Herre-Dags Slutninger af nz6. for 
saavidt den angaaer Norge. Thi faa klart fvm det er af Artikelens Ord, at 
det Dansse Rigs,Raad ikke har sigtet, som Hr. Hof-Raad Scheid meiner, 
ikkun ti! at nedsatte ForeeningS Maaden imellem Rigerne, giorende den, som 
tilforn var lige paa begge Sider, nu ved at betage de Norsse videre Val- 
Rettighed, til ulige , men at der virkelig blev besluttet, at Norge, i Fald det 
blev erobret ved Kriig, ssulde legges under Dannemark og indlemtnes dermed, 
famt, hvis faa ffeede, at det da ikke längere var at anser som et Rige, men 
som et fand og Provintz, der havde mistet fin forrige Frihed; faa klart meener 
jeg og det at vare, at det aldrig er kommen eller med Rette kunde komme til 
nogen virkelig Jndlemmelfe med Dannemark, siden Herre-Dags Slutningen, 
i det den forudfcrtter Norges Undertvingelse med Magt, indbefatter ikke en rem 
og puur, men en vilkaarlig Forpligtelse, som af sig felv »matte bortfalde, faa 
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snart Norge gvdvilligen underkastede sig under Kong Chriftians Regimente. Thi 
hvem er vel faa ukyndig i Lov og Net, at han ikke vred, at en vilkaarlig For
pligtelse ikke gielder, med mindre detVilkaar, som den beroer paci, bliver til 
virkelig; men at det eene ellers falder hen tillige med der andet?

Krigen imod Norge eller rettere imod Erke-Biffopen blev rigtig nok be
rammet, i Folge Herre-Dags Slutningen; thi endstiom Blice Bilde, efter del 
Lofte han og de andre Danffe Gesandter havde givet Erke-Bispen, da han var 
falden til foye og Norge nogenledes igien bragt i Rolighed, var derimod, at 
nogen Krigsmagt ffulde sendes til Norge, faa vilde dog ikke Kongen og det 
Danffe Nigs-Raad, at Bifpens Utroeffab ffulde gaae ustraffet bort, som de 
desuden kiendte ham alt for vel, end at de kunde vente anden Trostab af ham, 
end den som Magt og Tvang maatte bringe til veye. Crag. p. 162, hvorsore 
fiorten Orlogs-Skibe i Foraaret H37. bleve sendt til Norge, under Commando 
af Truid Ülfftand og Chriftopher Hvitfeldt. Hvitf. p. 1499. Dermed 
var alt Haab ude for Erke«Bispen. Nodsaget at krybe til Korset, havde han 
ydmyget sig for Kong Chriftian alt hvad han kunde, da han ikke allene ved de 
Danffe Gesandter lod bede om Raade, men endog maatte strive Kongen til 
Torsdagen sor Palme-Sondag 1537. i en Tone, fom hans gejstlige Hofmod 
flet ikke havde tilladt, naar han ikke havde vidst at vende Kaaben efter Vinden: 
men alting forgiaves. Da han nu faar, at hans aftvungene Ydmygelse intet 
vilde hielpe, underrettet tillige om Bispernes Skicebne i Dannemark, tog han 
strax til Flugten, efterladende sig Beaming og Krigs-Redffab, som nresteDeel 
bestod i falffe Lofter. Crag p. 162, 163. Hvitfeldt p. 1494. og 1499. Saa- 
ledes mistede de Norffe Bevcegelser, ved at miste i ham deres Hoved, tillige deres 
Liv, og den hele Mastine kom til at staae, faa snart det store Hiul var borte.

Sttenvigsholms-Slot flet forsynet med behorige Redstaber, til at holde en 
Beleyring ud, overgav sig strap; hvorpaa alt Trundelavet og de Nordenstelds 
ginge Kong Chriftian til Haande. Hvitf. p. 1499. Som der da ikke bchove- 
des nogen Kriig eller Krigs-Erobring, saa kunde heller ikke den tagne Slutning, 
om at indlemme Norge under Dannemark, veere videre af nogen Krast.

Saaledes meener jeg, at Artikelen med Rette bor forstaaes, ikke heller kroer 
jeg, den er forstaaet anderledes paa den Tud, Da dens rette Meening ikke kunde 
vcrre nogen ubekiendt. Zeg veed ellers ikke, hvorledes man stal forestille sig en 
saa betydelig Herre-Dags Act indrykket i en Kongelig Haandfestning, faa snart 
yen fluttes og stadfæstes, strap derpaa at falde hen og doe bort, som den aldrig 
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havde været til, uden ac efterlade sig allermindste Fodspor. Een af Deelene 
num man dog fætre, enten at denne Herre-Dags Slutning er bleven staaende 
ved Magt, eller ikke. Er den bleven staaende ved Magt, da maa den og vcrre 
sat iVerk, og er den i Verk sat, da maatte man merke nogle Folger deraf, 
som havde giver Rygte og Rye fra sig indtil vore Tider. Hvem vilde troe, at 
de klække Normænd siilletiende og med Hænderne i Skiodet havde ladet deres 
Rige giore til en Provintz? Kong Chriftian i det mindste har ikke ventet det; 
tvertimod har han frygtet for, som Slutningen af den tredie Artikel viser, at 
denne Forandring vilde fode Kriig af sig. Lad nu være, at det ikke just havde 
gaaet saa vidt, saa er det dog ikke rimeligt, at de Norffe aldeles skulle have 
taugt ril denne store Forandring uden at protestere derimod, eller i der mindste 
at klage og besvære sig derover; Dog findes intet derom i Historien.

Den folgende Tiids Omstændigheder tiene til Beviis, at benævnte tredie 
Artikel er bleven anseet som krafteslos og ugyldig. Den forste Omstændighed, 
der kommer min Betragtning i Mode, er denne, at, saa snart Norge kommer i 
Roelighed, ved den uroelige Erke-Biskops Flugt, og de Norffe derpaa hylde 
Kong Chriftian, faaer man strap efter at see, at de Norffe tilgives deres For
seelse, forst de Sondenfielffe, ester det Haab dennem tilforn var givet derom af 
de Danffe Gesandter, siden de Nordenfieldffe, hvilke Ulfftand og Hvitfeldt 
havde lovet det samme. Thi Kongen og Raadet havde befluttet en almindelig 
Tilgivelse for alle Norffe, undtagen Erke Biffopenallene, den demedgod Foye 
ingen Tilliid kunde have til (Crag. pag. 161-168, kaulles Samling af gamle 
Norffe Love, Tredie Deel, p. 288.) hvilket den forste Artikel i den gejstlige 
Recess af 1536. hos Crag, addit. 1. pag. 10. vidner ligeledes atvære ffeetimod 
de Danffe, der havde forseet sig i samme Tiid og paa samme Maade lige saavel 
som hine. Hvad kand man vel nu simte af denne almindelige Tilgivelse? Saa 
meget gandffe vist, at Norges Underkastelse under Dannemark, hvadheller den 
virkelig har været bragt til Fuldkommenhed eller ey, ingenlunde kand bestaae 
dermed. Hvorledes kand det ellers hænge sammen, at de Norffe tilgives deres 
Forseelse og alligevel straffes paa det haardeste? At tilgive Forseelse uden at til
lige eftergive Straffen kand der vel hede Tilgivelse? Eller ffulde det ikke fortiene 
Navn af Straf, at et Rige giores til et Land, atdermister sin Krone og Frihed 
og Undersaatterne deres storste Herlighed? Et Rige er altid det hele, en Pro
vintz ikkun en Deel, det eneerLegeme, den anden et Lem. Regierings.Maadm 
maa være som den være vil, saa taber unægtelig et Rige meget derved, at Vek 
fornedres til et Land. Det befries vel fra den Omsorg enhver natmligviis haver 
for sig selv og sin egen Velfærd, men imod at miste tillige sin Fuldmyndighed, 
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hvorved det kommer til at flaue under andres Vcergemaal. Visselig en haard 
Straf, og tillige ubillig, naar den paalegges nogen uden Skyld og Brede! 
Hvem vilde formode fligt enten af en retfcerdig Konge etter af et hoyt oplyst 
Rigs Raad?

Vil nogen derimod betragte dette paa en anden Side, anseende det som en 
Fordeel endog for Norge, at det blev indlemmet med Dannemark, nemlig for 
at stoppe Kilden til de idelige Krige og Uroeligheder, opvakte i Norge af en Deel 
ildesmdede, og tillige at bestyrke Norges Magt, ved at handtherve Rigerne- 
Foreening saaledes, at den ikke faa let kunde brydes, som Norge dog ikke var 
i den Stand, at det vel kunde udgi ore et Rige for sig selv; (*)  faa bliver dog 
Sagen den samme. Derfor var det ikke Dannemark tilladt imod de NorsseS 
Villie at betage Norge sin Frihed, ligemeget enken samme var en virkelig eller 
kuns en indbildt Herlighed. Thi moralske Personer ligesom enkelte, tre efter Na» 
turens Rer, Herrer over sig selv fuldkommen berettige!) til at domme om og at 
forge for fit eget Beste: Derudi at paabyrde en anden noget under Navn af 
Fordeel, det er virkelig at forurette.

(*) Nrar den tredie Artikel i Recessen begynder saaledes: Efterdi Norges Riige nu faa for
ringet, at Indbyggerne ikke formaae allene at underholde dem en Herre og Konge, da 
er Meningen uden Tvivl denne, siden det ikke all ne er nyttigt for Norge, at det bliver 
under Dannemark, da det ikke er i Stand for ar underholde en Konge allene, men samme 
Rige desuden ved Foreeningen er forbunden dertil.

Det er vist, at ingen kand stene Norges virkelige Underkastelse under Dan» 
nemark, uden tillige at indvikles i hundrede Vanskeligheder, som han neppeffal 
kunde redde sig ud af igien. Den Danske Regierings Omgang med de Norske 
siden 1536. er et Hoved-Beviis i ncervcrrende Sag. Men samme fremstiller 
Norge overalt som et Rige, ikke som en Provinh. Var det gien tifcn Provinh, 
da maane endelig nogen Forandring vcrre ffeek i Henseende til Landets alminde» 
lige Forvaltning. Skulde det blive til noget andet, da burde det jo forst om
dannes dertil. Det skeer ikke, men alting bliver nu som for. Recessen havde 
sagt, at Norge herefter ikke ffulde vcrre eller hede noget Kongerige for sig. Dog 
beholder det sit Navn og Vaaben som et Rige, Rigets Embeder, Rigs-Cantzler 
for Ex. (den Adelen i Norge efter Chriltiani 4ti. Privilegio af 1591. kunde 
udvcelge under sig felv) sine Love og Rener, sine Herre-Dage eller faa fal*  
det Rigs Ret ligesom tilforn. Den menige Mand nod sine forrige Friheder, 
uden at Adelen maaffee, fordi en Deel af dem havde understottet Uroelighe
derne i Norge, ikke har faaet sine Privilegier fornyet i Kong Chriftian III.

Did.
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Ti id. (*) Det Forbund som strap efter blev flutter, nemlig paa Andre« Apostoli 
Dag 15)6. ikke ailene mellem Dannemark og Sverrig, men imellem alle tre 
Riger, fremstiller Norge i alting som et Rige og ti'legger det samme Rettigheder 
til ar sore Kriig for Ex. Art, 9, og at indgaae Forbund Art. ir, som de tvende 
andre. Hvitf. p. 1491.

Angaaende Konge-Val, Da veed jeg ikke til visse, om vore Konger efter 
Chriftian III. ogsaa ere valgt af de Norsse, eller ikkun hyldet. Maassee en 
Deel Dansse have v«ret af samme Meeniug, som Hvitf. pag. 1489, at de 
Norsse havde frasagt sig deres Val-Rettighed, fordi de i Aaret rzzr.havdesor« 
bundet sig kil ikke at ssulle udv«lge nogen sårdeles Konge uden den, som blev 
kaaret til Dannemarks Rige, Hvitfeldt p. 1392; da jeg dog ikke kand synes, 
ot den Forskrivning bor udtydes videre end til at stadfcrste paa nye Rigernes 
Foreening. Nok er Det, at Kong Friderich II. (og hans Efterkommere uden 
Tvivl ligeleDes) haver erkiendt, at der tilkom De Norske et frit Konge-Val saavel 
som De Dansse. Et klart Beviis Derpaa er den Omgang med hans Son, som 
blev udvalgt i Norge 1582, men forst hyldet 1591. Thi i bemeldte Aar 1582. 
blev sendt til Norge Canhler Niels Kaas meD fleece, for at befordre Printz Chri- 
ftians Val med Den Jnstrux: At De med Forstand og Bessedenhed ssulle andrag« 
De Aarsager, Der havde bev«get Det Dansse Rigs Raad til at v«lge Hertug 
Chriftian til Konge efter Faderens DoD, brugende dertil saadanne bevagende 
Grunde, som de best kunde ssionne Sagens Nodtorft at udkrave, og Derpaa 
at begiere af Norsse Adel og Laugmand, at De ligeledes ville bevilge ogsamtykke 
Hertug Chriftian til Konge efter Faderens DoD, og, naar De Det bevilgendes 
vorder, Da at tage deres noyagtige Brev og Forssrivniug forseglet og under» 
ssrevet, Derefter at giere dem tilborlig Taksigelse, og overantvorDe Dem Kon
gens Breve, at flig deres Bevilgning ikke fluide komme den Norsse Adel til 
Forkrwnkelse paa deres Adelige Frihed eller imod Norges Lov. Instruxen af 
zo Decembr. 1581. ftaaec i Cancellie-Registranterne for 1582, Fol. 343. og 
Den Kongelige Forskrivning til Adelen af 27 Januarii 1582, i Dansse Magazin 
Tredie Deel pag. 124.

Hvad Hvitfeldt p. 1355. an forer til Beviis paa Norges Indlemmelse med 
Dannemark, nemlig at De Norsse efter Den Tud ikke maatte have sit eget Raad, 
beviser i Hoved-Sagen intet. Thi enyssiont den Dansse Regiering fandt for 

gok, 
(*) Kong Friderich il. Privileg ler for Norsse Adel af 14 Febr. 1582. findes i det Dansse

Caneeliie-Archiv, famt i Pauflés Samling Tredie Deel p. 391. Samme eresiden en Deel 
forbedret af Kong chriftian iv. i Aarene 1591.1639. og 1646.
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got, for al hemme videre Opror og Afsondring fra Dannemark/ ikke ac lade 
de Norste saaledes som for have sit bestandige Raad i Riger; saa er det dog 
ingen Folge, at Norge derfor er bleven omdannet til en Provintz: Hvem vilde 
sige, ct er Rige beroer saa aldeles paa et bestandigt Rigs-Raad, ar det ene for* 
nodentlig maa falde bort tillige med det andet? Det er ikke uden Nvtke, at man 
herved erindrer sig den Forstiel, der giores i Stats Retten paa Negieringen i 
sig selv og Maaden at forvalte Regimentet paa. Et Rigers Beskaffenhed og 
Regierings Ret ere gandste noget andet end Regimentets Forvaltning. Enten 
Rigs-Formen er en eller anden, og hvad heller det Land, som regieres, barer 
Navn af el Rige eller Prvvinß, saa staaer del dog altiid den regierende Magt 
frit for at lade Regimentet forvalte paa hvad Maade den finder for gok. For
andres noget derudi, da er det en Forandring, som ingenlunde vedkommer 
Rigers Beffaffenhed eller Rigs-Netten. Har Norge ikke havt sit bestandige 
RigsNaad siden 1536, saa veed man dog, at visse af Kongen dertil forordnede, 
saa ofte Fornsdenhed der udfordrede, bleve enken opsendte eller der i Riger be
stikket til ae besorge Rigets Tarv, i sar til ar holde Herre-Dage, det er ar sige, 
ril ar sidde Retter-Tmg og paakiende Sager i Kongens Sred, kil at forhore 
Undersaatternes Klagemaal og Besvaringer, og at forebygge Tvistigheder ved 
udgivne Rette-Boder. I det Mrinde bleve Truid Ulfftand og Claus Bilde 
sendt til Norge Aar 1539. Det samme ffeede bestandig siden, undertiden endog 
aarligen; hvorpaa foruden de Herre-Dage, som meldes! Tiids-Registeret til 
Jonae Rami Norste Kongers Historie p. 317. feqv. i Chriftiani IV. Historie, 
og andensteds kunde anfores, om fornedemgiordeS, et stork Register af Camellie* 
Registranterne; Underriden komme Kongerne selv i Norge, for at holde Herre* 
Dage, hvilket ffeede ofte af Chriftian IV., Aar 1S91, 1604, 1607, 1610, 
1613, 1616, 1622, 1641, 1646. 81an^es Historie p. 48, 20;, 2Z5/ 
268, 353r 383 / 474/ 478, 1096, 1420.

Da man nu af det anfsrte feer, ar Norge efter 1536. ligefom tilforn i al
ting er medhandlet som er Rige, saa maarre jeg gierne vide, hvorledes det kunde 
lade sig giere, naar en reen og fuldkommen Herre-Dags Act laae derimod. 
Raar Norge virkelig var bleven til en Provintz, hvorledes kunde denne Provintz 
saa strap efter forvandles til et Rige? Skulde der ikke behoves noget lige saa 
fast og Lovgyldigt for at omdanne en Provintz til er Rige, fom for at giere et 
Rige til en Provintz? Der stal lige saa megen Magr og Myndighed til ak rygge 
og ophave gyldige Comracter og Love, som til ar fastsatte dem. Allermindst 
kand en Herre-Dags Slutning, indrykket i en Kongelig Haandfestning, en saa 
fast og uryggelig Rigs-Lov bortfalde af sig selv; da det strider endog imod ve 
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almindelige Grund,Sandheder, at noget af sig selv ffulde kunde ophaves og 
giores til intet: Der er der famme som at sige, at en Virkning kand bringes 
til veye uden behsrig Kraft. Efter Rettens Regler behsvedes en nye Herre« 
Dags Slutning, for at giore den forrige til intet. Thi der heder det: Nihil 
tam naturaie eft qvam eo genere qvidve diflblvere, qvo colligatum eft. 
1. 35- de Reg. Juris. I det mindste ffal der noget lige faa fast og gyldigt til 
det ene fom til det andet- Som det heller ikke er troeligt, hvis faa var, at 
Kong Chriftian havde foretaget sig en faa vigtig Forandring paa egen Haand, 
end at derimod jo maatte vcere ffeet Proteft og Jmodsigelft. Hvem der nu be
tragter denne Herre-Digs Slutning bestandigt tilsidesat, maa han ikke deraf 
flutte eet af to, enten at den ved en nye Lov eller Herre-Dags Slutning maa 
vare ophavet, eller at den er anfeet fom krafteSlos og ugyldig i sig selv, der ikke 
behevede at ophaves. At den er bleven ophavet, derom findes intet hverken i 
Hovene eller i Historien, og da man intet vced derom, saarneener jegmig befoyer 
deraf at stutte, at det heller ikke er ffeet, og det derfor ikke er ffeet, fordi det 
ikke var fornodent at giore noget til intet, som aldrig virkelig har varet til.

Ophavet er den ikke, men allevegne udeladt og forbigaaet. Herved gives 
os et nyt Beviis i Hande. Den tredie Artikel findes ikke, fom de andre i 
samme Recess, igientaget og fornyet i feenere Recesser, Haandfestninger eller 
Forordninger, da det dog var saaledesBrug i Kong Chriftians IH. Tiid i sar, 
at de aldre Recesser og Forordninger blcve alt igien indrykte i de nyere, indtil 
de omsider, hvad den forste Deel anbelanger, lobe sammen i den sidste, nemlig 
den Coldingffe Recess af 1558. Jeg stutter heraf, at bemeldte tredie Artikel 
derfor frem for de andre er bleven udeladt, fordi den er bleven anseet fom dod og 
magteslos. Den Recess af 1536, hvorudi handles om Norge, er Ord fra Ord 
og i samme Materiernes Orden bleven indfort i Kong Friderich II. Haand» 
festning af 1559, nogle faa Artikler undtagne, som legges til eller tages fra. 
De tvende forste Artikler ere de samme, den fierde, femte, siette rc. ligeledes 
paa begge Steder de samme; ikkun den tredie Artikel, angaaende Norge, findes 
i Kong Friderichs Haandftstning udelukt, men hvorfore? At udelukke en faa 
vigtig GrundHov, der medforte en vaftntlig Forandring med Norge; er det 
ikke det famme, fom at erkläre den for ugyldig?

I det mindste, burde denne store Forandring i de Nvrffe Love varet be
varet til evig Afmindelfe; men i dem findes heller intet derom. Saa langt fra 
melder den bekiendte Nvrffe Forordning, forfattet af Truid Uifftand og Claus 
Bilde 1539, og siden stadsasted af Kongen, noget om Norges Indlemmelse 
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med Dannemark, at tveitimod den forste Artikel begynder saaledes: at den 
meenige Mand ffulde holdes ved Norges Lov og Privilegier, fom de sremfarne 
Konger og Herrer i Norge dennem undr og givet have. Kort sagt: alle Om- 
standigheder legge for Dagen, at den tidt bemeldte tredie Artikel, bygged paa 
noget, der meemes at ffulde ffee, men ikke er ffeet, aldrig er kommen til nogen 
Fuldkommenhed, men i Mangel af det forudsatte, er bortfalden af sig selv, som 
dod og magtesloS.

Ved denne Forklaring meener jeg paa beste Maade at have reddet Danne, 
markes og Norges 2Ere. Saaledes som denne Herre-Dags Slutning hidindtil 
er bleven forstaaet, har man givet fremmede Skribenter, ukyndige i Danffe 
Sager, Anledning til at udtyde den til Vanare baade for Norffe og Danffe. 
Puffendorf og Conring > begge uden Modsigelse, nogle store og velfortiente 
Mand, men begge staaende s Svenff Sold^vg ingen af dem faa uvillig, at 
man jo kand merke, hvem de forte Pennen for: De tage heraf Anledning til 
at hvasse deres Pen imod os, og paa deres Regning ffeer det samme siden af 
mange andre; thi det pleyer gierne faa at ffee, at eftersom nogle faa anseelige 
Mand, som disse to, synger for, saaledes synger det hele Chor ester.

Intet bedre Forsvar for den Danffe Regiering, i Henseende til dens Om
gang med de Norffe, end den Forklaring over Recessens tredie Artikel jeg har 
sogt ar fastsatte. Thi hvorledes man end vil forstaae den, naar den ikke for« 
staaes derhen, at den indbefatter ikke noget vist og fast, men noget som de 
Danffe ikkun havde befluttet under Vilkaar og Forudsatning, som ikke er bleven 
noget af; da lader den sig neppe forklare, som billig og overeenstemmende med 
Rettens Grunde: Der kand vel legges de Norffe et og andet r denne Sag til 
Last, derimod kand ogsaa meget siges til deres Forsvar, og faa meget ester min 
Tanke, i det mindste, at den tilkiendte Straf, naar Herre-Dags Slutningen 
antages for en endelig Dom, ikke kand hede retfardig og billig. Jeg satter, at 
de Danffe have Magt og Myndighed at straffe de Norffe, hvad er det da de 
straffes for? For deres Affald flyld, figer Hvitfeldt p. rzss. forstaae det sidste 
siden 1534; thi det forste i Aaret i $31. var allerede en afgiort Sag. Skal 
det nu hede: Affald, da maa der forudsattes, at Chriftian III. paa den Tud 
virkelig var bleven Konge baade i Dannemark og Norge. Men i Norge blev 
han ikke antaget dertil forend Aar 1536. af de Sondenfieldffe og 1537- af de 
Nordenfieldffe.. Thi hvad det samtlige Norffe Nigs-Raad havde erkläret i den 
Fuldmagt, given 1534. til Offve Bilde og Mogens Giöe, at de ville give 
deres Samtykke til den samme, som det Danffe Rigs-Raad valgte til Konge.

F 2 Hvitfeldt.
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Hvitfeldt, p. 1439. Crag p. 39. om Det end kunde ansees som noget fuldkom
men simret, saa forudsættes dog er Konge-Val at være sseet af De Dansse, fsl- 
gelig kunde ikke Den Fuldmagt vcere af nogen Forbindtlighed, forend det fsrst 
rcent og klart var afgiort, hvem der var bleven Konge i Dannemark; thi de 
Norsse sigtede dermed til Enighedmed de Dansse, i Henseende til Konge-Vallet, 
og faa maatte de io vide fsrst, hvem disse eensftemmig havde antaget til Konge; 
men der kunde De ikke vide, t'aa lcrnge De Dansse selv vare u<eenige, ssrivenDe 
dem til, nogle paa Kong Chriftians II., andre paa Hertugens Vegne. Crag. I. c. 
vg en stor Deel af Riger endnu ikke havde villet hylde Hertug Chriftian; Det er 
at sige: De vidste Det ikke til visse, forend t Aaret 1536. Ved Foreeningen af 
14;0. vare vel begge Riger forbundne at komme hinanden til Bistand, Hielp 
og T ost; eftersom Behov giordes, men jeg veed dog ikke, om Denne ForbinDt- 
lighed kunde strække sig til Prætendenternes Krige, om, ikke egentlig imod Riget, 
og om De Nvrsse, der i Aaret 153s. havde forssrevet sig til, ikke ar skulle udvcel» 
ge nogen sterdelcs Konge, uden den, fom blev kaarer ril Dannemarks 
Rige, vare derved forpligtede, saa lcrnge Den Dansse Krone stod endda under 
Spydstagen, ved at tage Parthi, at indvikle Riget i en skadelig og maasser 
unyttig Kriig, hvilket Crag, synes at satte, naar hand kalder de Norsse otiostos 
Calamitatis Danicæ Spectatores, ex eventu confilia capturos, pag. 49, 
Sandt nok, at De L-ondenfieldsse have forseet sig frem for de Nordenfieldsseder- 
udi, at De 1536. lode sig overtale til Frafald fra Kong Chriftian HL, den De 
Aaret tilforn havde hylder. Men hvad har bevæget Dem Dertil ? Skulde og fa a 
Den begterte Skat, en faa billig og i De Tider fornoden Anmodning have været 
Den rette HoveD-Aarfag? Snarere efter al Rimelighed Det Rygte, Srke-Bispen 
lod udfprede, at Det nu var ude med Kong Chriftian III. Crag. p. 160. Ja 
havde Der været saa, som De tneente, hvem vtlde Da ikke have Dem undsspldte? 
Til hvad Nytte? at ville blive ved ham De havde antaget til Konge, naar 
Scepteret med Magt var taget ham af Haanden, og han ikke længere var i 
Stand forat forsvare sin Ret. Eiter alle Love er Det jo faa, at en Overmagt 
saa stor og stærk, at Den ikke kand imodstaaes, glor Ret og Forpligtti se til inter, 
Forgiæves at fætre sig mod en Seyer-Herre, Der, tillige med Magten i Den ene 
Haand, har Lov og Ret i Den an Den. Altfaa bestoD deres Forfeelse fornemme
lig derudi, at De bltnDt hen paa Bispens Ord troede det falsse Rygte. En Om
stændighed, som legger for Dagen, at Deres Frafald fra Kong Chriftian III., 
ikke er sseet af forsætlig Ondssab, folgelig ikke heller kand ansees som et Opror.

De NordenfielDsse derimod, som De ikke have givet sig under Kong Chri
stians III. Herredomme forend 1537. saa kunde de heller ikke inden Den Did siges 
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dit vare faldne fra ham. Men dette i seer, meener jeg, kand legges dem til 
Last, (en og andens private Mishandling tales her ikke om) nemlig at de med 
at udsatte Konge-Vallet til en almindelig Herre-Dag gjorde ufornodne Vanffe- 
lighrder. Thi endffiont det var saaledes fastsat i Foreeningen af 1450. (Hvit- 
feldt. p. 852. og 1317-) (*)  at begge Rigers Raad ffulde mode til Halmsted, 
for at keyse sig en Konge, og i Friderici I. Haandfestning af 1524, at Norffe 
Herre-Dage ffulle forkyndes et halv Aar tilforn, saa var det dog virkelig en. 
Chicane, i Kraft af denne Anordning i saa urvelige Tider, som der indfaldt efter 
Kong Friderichs I. Dod, at ville ceffe et hoytideligt Val og under Vaaben- 
brag opholde sig med Formaliteter. Kunde det ikke vcrre de Norffe nok, at de 
Danske, fom b'33. havde udsat Herre-Dagen for de Norskes ffyld, (Hvicf. 
p. 135*8.)  erklcrrede sig, at det ikke ffeede i Hensigt til nogen Skilsmisse, at de 
havde udvalgt sig en Konge uden de Nvrffes Raad, men at de dertil vare hoylig 
foraarfagede ved de Lybffes Indfald i Riget. Hvitfeldc. p. 1439. Crag. p. 
kunde ikke de Nordenfieldffe i saadan ertraordinaire Tilfalde, ligesom de Son- 
denfieldffe give fra sig deres Hyldings-Brev, uden just at ffyde sig til en almin
delig Herre-Dag. Men alt Dette bor tilskrives fornemmelig Erke-Bispen. Han 
var det store Hiul i alt hvad der ffeede, Hoved, ikke allene for den Norske Kirke, 
men ogsaa for de Norffe Uroeligheder. Hand regierte Bisperne, Bisperne 
Raadet, Raadet Almuen. En Stemme af ham, som Den forste og fornemste, 
kunde altid veye op imod de sieste andres. Er Det Da ret at tilskrive Det helo 
Norffe Folk noget, Der fornemmelig beroede paa ham, allerhelst i Den Tud, Da 
Rigs-Raadet og Adelen tiltog sig Val-Rettigheden allene? Desuden var Det be, 
tankeligt for De Norffe, Da Kong Chriftian II. begyndte iglen at faae et nyt 
Haab, at tage Parthi imod hans Paastand, i sar om formeentlige Arve- 
Rettighed til Norge: Noget, som ingen privat Person kunde domme om.

(*) Denne Foreening af 14$». findes noget forstiellig paa tvende Stederhosttvitfeldt. p.
og 1316, hvilket og er bleven erindreti Bredden ved sidst bemvvnteSted p. 1316, af den 
Edition in folio, ikkun at der stal stage: pag. §53, i sieden for I too. Den ftrste synes 
ikke at verre en fuldkommen Afskrift, men kuns et Udtog. Den sidste derimod er langt 
ftMomaere, som den og er en af Rigets Raad vidimeredCopieaf Originale». J Hoved- 
Sage» komme de begge »screens.

I Betragtning af disse Omstandigheder meener jeg, at de Norffes Seen- 
dragtighed, i at antage Hertug Chriftian til Konge, samt ovrige Forhold 
imod ham i Den saa kalbte Grevens Feyde, fortjener ikke at afmales saa ilde, 
som gemeenlig ffeer, og at Herre-Dags Slutningen imod Dem, naar Den var 
bygget paa en Forseelse, der virkelig var begaaet, visselig var, som Hvitfeldc

F 3 selv 



46___________________ Beviis, at Norge,_____________________
selv maa tilstaae p. 135$, streng og haard. Naarderimod saa havde varet, 
efterår Kong Chriftian III. var kommen i rolig Besiddelse af Dannemarks 
Regiering, ar de alligevel, uden ar gaae i Raad med de Danske, vare blevne 
ved Kong Chriftian II. eller nogen anden, da forst var der ar ansee, som en 
forsatlig Gienstridighed imod Rigernes Foreening.

Sporges nu videre, om og de Danske vare bererriged til saaledes at straffe 
de Norske? Da kand derom vel ikke vcrre nogen Tvivl, naar Spsrsmaal var 
om private Personers Mishandlinger, ar so Dannemarks, som Norske Konge 
tillige havde Magr ar lade dem straffe, men da her sporges imellem ro, vel for« 
eenede, dog adskillige Riger, af hvilke der ene ingen Herredom eller Jurisdiction 
havde over det ander; thi i Foreeningen af 1450. heder der: Ar ingen ssulde 
vcere den andens Overmand, og her handles om en ikke privat, men almindelig 
Srraf, angaaende der hele Rige og Rigers Forfatning; saa er det klart, ar 
der Dansse Rigs-Raad og Adel (thi dem i fac bor Dommen tilskrives, afsagt 
i en Kongelig Haandfastning) vare i denne Sag gandsse uvedkommende Dom
mere. Alt hvad de Dansse med rette kunde giere, naar saa var, ar de Norsse 
havde forseet sig imod Rigernes Foreening, var at paafore dem Kriig derfor, 
og lade Krigs-Udfaldet udgiove, hvem der havde Ret.

Thi derom kand vel ikke vcrre nogen Tvivl, at jo de Norsses Gienstridkg- 
hed imod Rigernes Foreening, tvertimod deres Forpligtelser i Kong Chriftian 
saavel som Kong Friderich I. Tlid, var en saavigrigBessadigelse, arden efter 
alle Folke-Rettens Grunde kunde agtes for en lovlig Krigs-Aarsag. Saa det 
kommer ikkun derpaa an, om det og kand anfees for Ret, naar saa var, at de 
Norsses fremlurende Gienstridighed havde fodet af sig Kriig, og Krigs-Lykken 
havde bragt de Dansse Norges Erobring i Hcrnde, derfor at giore Norges Rige 
til en Danss Provintz. Thi vil man sige, alt hvad de Dansse med Rette kunde 
gisre, var med Magt at tvinge de Norsse til at vedblive Rigernes Foreening, 
ved at erkiende Kong Chriftian for Konge, men ikke at straffe dem med Rigers 
Underkastelse under Dannemark, som de Dansse ikke vare de Norsses Over- 
Herrer, der havde Magt til at straffe dem. Derimod maa jeg erindre, at de
res Underkastelse var i strå Fald egentlig ar tale ingen Straf; men en Forsyn, 
lighed for fremtiden, at det samme ikke maarre mode oftere.

Thi omendssiont man fatter, at ingen Straf-Kriig maafores, saameener 
jeg dog det lenelig tilstaaes, at den Rettighed, som Naturens Lov giver den 
Forurettede mod den Formettende, strakker sig ikke allene ril den blotte Erstat
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ning for paaforte Skade, noye beregnet efter Skadens Storrelse, men ogsaa 
til nogen Sikkerhed for fremtiden, allerhelst naar den befrpgteltge Fare er saa 
stor og vigtig for et Rige og dets almindelige Sikkerhed, som i denne Tilfalde.

Naturen maatte ellers synes at have forsynet os med flette Vaaben til vores 
egen Vedligeholdelse, om vi uden Omsorg for det Tilkommende ffulle verre for
bundene bestandig at leve i Frygt, blotte og aabne for en andens Ondskab, 
manseet han i Gierning har viist, at den Sikkerhed, vi kunde have at vente af 
ham, naar en god Leylighed understotter hans onde Villie, ikke er at stole paa.

Naar det nu staaer fast, at denne Kriig, paafort de Norske, fordi de havde 
»vertraadt det Fordrag angaaende Rigernes Foreening, var retsardig, og af de 
Danske vare befoyede for deres Sikkerheds ffyld for fremtiden at legge Norge, 
som en Provinh under Dannemark, da meener jeg, dette at vcrre nok i denne 
Sag ti! Forsvar for de Danffe. Desuden at ville «ffe det Norffe Folkes Sam
tykke til denne Rigets Forandring, er efter min Tanke alt formeget; Thi her 
handles om Tvangs-Ret, som et Subsidiaire-Middel, der forudsatker, at en 
ikke vil godvillig efterkomme fin Pligt. Een der soger Skadens Erstatning af 
en anden, eller Sikkerhed for videre Uret i fremtiden, sporger ikke om han vil, 
men det heder han ffal. I saa Fald at begiere ja og samtykke af den Skadende, 
det er at n«gte en Foruretted de Midlers Brug, som Naturen giver hvert Men
neske i H«nde til Forsvar for sin Ret og Beffiermelse for Uret.

Det skeer vel saa, at man soger omsider at faae Kriig afgiort ved en Freds- 
Slutning, om det end ffal ffee med Kaarden for Brystet. Dette ffeer saaledes 
for almindelig Nyttes ffyld, for at faae de omtvistede Rettigheder og Pligter 
mellem Folk, som ikke staae under verdslig Ret, noye fastsatte, og derved at 
have en vis Regel for fremtiden. Men den rette Hoved-Grund til hvad der er
hverves ved Kriig, som ogsaa bor vare Regel for Freds-Slutningen, maa forst 
og fornemmelig soges i den Rettighed, som den beffadigede Part haver til Ska, 
dens Erstatning. Endelig veed jeg vel, at Hvitfeldt med fleere holder for, at 
den bekiendte Paastand om Titel af Arving til Norge, ikke kand paa bedre Maade 
igiendrives, end ved at fatte, at dette Rige i ^ngChriftian III. Tiid er bleven 
en Provintz af Dannemark, p. 1489. OmM end denne Satning var af saa 
stor Vigtighed i vores Danffe Stats-Ret, Mt en Deel meene, ffal den der, 
fore understottes paa Sandheds Bekostning? Bor ikke Sandhed vare Sand
hed, og fom Sandhed legges til Grund, hvad heller den er med eller imod? 
Men jeg troer ikke, ak de Danskes Zmodsigelse mod bemeldte Paastand er saa 
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ilde grundet, at den ffulde behove nogle falske Stotter. Da jeg ikke rettere 
kand ffionne, end at jo Rigernes Foreening, giorc paa den Maade, alder af 
dem alle skulle vcrlges en falles Konge (*) z formodentlig maatte giore al Arve- 
Rettighed til intet. Da nu desuden Kong Frideriuh I. i sin Recess tilde Norffe 
af i)24, Arc. 25. (Hvitf. p. 1274.) udtrykkelig har forbundet sig, aldrigmeere 
tit bruge den Titel af ret Arving til Norge, men at det tillige med Dannemark 
tiltid ffulde vare og blive et frit Kaar-Aige, (**)  saa begriber jeg ikke, paa 

hvad

(**) Kong chriftian i. Son hertug Fridérich var den forsir, som tiltog sig Titel af Arving 
til Norge, i Folge af den Foreening af 1481 imellem hans Broder Kong Hans og ham, 
at begges Rettighed tii Norge, som fordum var et Arve-Rige, ssulde vcere enhver forbehol
den, og imidlertiid ssnllc de begge, bruge Norges Titel, Hvitfeldt. p. 123g; og ved det 
Afkald givet Kong Hans af He'Friderich Aar 1490, erindrer Hvitf. At Hertugen 
ssrev sig i samme Brev fsrste Mg Arving til Norge p. 1239. I sin HaandsestninH til 
de Danske af E523. kaldte han sig vgfaa rctArviug til Norge, men Aaret efter i sin Norsse 
Haandsestning frasagde han sig den Titel tillige med Arve-Rettighed til Norges Rige, 
fom ogsaa hans Son Hertug chriftian, siden DanssKonge under Navn af Chriftian HL, 
da han 1529. vilde hyldes as de N»rsse, fom en Arve-Herre, fik til Svar: aide meente,

(*)  Saaledes blev det fastsat ikke allene i det Calmarlke Forbund imellem alle tre Riger af 
J397/ hos Hvitfeldt. p, 6n. men bgsaa i den igicntagne Foreening mellem Dannemark 
og Norge Anno 1450, esterak Kong Cbriftian I. Aaret tilforn i sin Norsse Haandftstuing 
havde erkleerct Norge for et frit Kaar-Rige. Ved denne Haandfestnings Ord/ saalcdcS 
font de lyde hos Hvitfeldt p. 846. (og fltal Norgis Rige hafve fit fri Kaar , effter vores 
Dage, om vi hafve Börn efter os, thi det er nu og blifvc fkal et frit Kaare-Rige effter- 
fom Loven udviifer.) NI a a jeg, for at forebygge Missorstand, giere felgende tvende Erin
dringer. Naar der siges: Om w have Ba>n efter os, da maa vel Mceningen veere, om« 
rndssient vi have Bern, thi endog j den Tilfcvlde stulde efter Forerninaen af 1450. ml- 
ges den som Rigerne kunde tykkes best at vare holden med. Og det sidste Tilltrg: efter- 
fom Loven udviifer, sigter uden Tvivl derhen, at Kongen ssulde variges paa den Maade, 
som Loven foressrivcr, hvorom land sees Hirdssraae Lap. 3. Naar nu Norge var saalcdeS 
foreenet med Dannemark, at det ikke maatte tage sig nogen Konge, uden den som blev 
samlykt af de Dansse saaveisom Norsse, da er det klart, at det maatte ssee ved et frit 
Val, og at Rigerne da vare Val- ikke Arve-Riger: Saaledes raisonnererKong Hans gandss« 
ret efter min Tanke imod sin Brodér Hertug Fridetich , og de Norsse imod.Hertug Lhri- 
Man, Hvitfeldt. p. 1237. og 1315. Vel kunde Val- og Arve-Riger saaledes inbssrarnkes, 
at de begge tillige paa en vis Maade kunde bestaae tilsammen, men naar Val-Rettighed 
stmkker sig saavidt, som i benavnte Foreening: at der as begge Rigerne eendmgteligen 
den ssulde kaares til Herre og Konge enten af den afdodes Ssnner eller andre, som den- 
ncm paa begge Sider maatte synes nytteligst og best, da erdet aabevbart, atArve-Loven 
»g den Arve-Maade, samme fvressriver, derved ophKvcs. Har nu end Kong Chriftian i. 
vKret fod ret Arving til Norge, saa maa dog en saa hsytidelig Foreening, indgaaet af 
alle Rigernes Stamder, og as Kongen samtykt, som den af i45°« have giert til intet al 
videre Arve-Rettighed for ham og hans Efterkommere.
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hvad Grund, at Kong Chriftians og Friderich 1. Efterkommere kunde meene 
sig endnu arveberettiget til Norge. Men som dette Spsrsmaal er uden for 
Grcrndserne af mit n«rv«rende Oyemeed, og jeg idet svrige, hvad Hoved» 
Sagen angaaer, har sagt alt hvad jeg veed at sige, faa fores jeg hermed til dm 
sidste Linie af dette mit livet Arbeyde, og kand lade det beroe ved et Explicit.

at Norge nu som indlemmet med Dannemark ikke metre var -noget Arve-Rige. p. rzr?. 
Dog kand man tillige deraf (lutte, at ligesom Kong Friderich l. endog siden 1524. ikke 
gandste har forladt den Tanke om Arve-'Rettighed til Norge, som man seer af den Hand
ling han stod ndi med sin Broder-Son Chriftian II, Anno 1526. hos Hvitfcldt. p, 1293, 
saaledes heller ikke Sonnen Hertug Chriftian. Kand være, at denne formentlige Arve» 
Ret har været een af Aarsagerne, der har bevæget det Danste Rigs-Raad til at ville 
have giort Norge til en Danst Provintz, i Fald det med Magt var bleven erobred. Jeg 
bestyrkes i den Mistanke, naar jeg seerReeeffens tredie Artikel, der begynder: Og ejftevdl. 
at fremsættes som sammenhængende med den næst soregaaende anden Artikel, der siger: 
at hvad Lande, der maatte bckommes ved Sværdet eller anderledes, de stulle hore Dan
nemarks Rige til; og være og blive under Dannemarks Krone. Thi maastee de begge 
sigte til det fælles Syemaal at støre al videre Arve-Præteusivn paa Norge til intet.
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