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Saaledes som samme har varet for og efter den 
Lalmarffe Union,

Med hosfoyetBeviis, at dette Rige aldrig har vcrrct Dan- 
markcs Krone incorporcret, som en Provinz,

Udaf den almindelige Staats-Ræts Grund-Setninger 
ftemstilt

af
C. L. S.

B
§. r.

mcennernes Navn er i de midlere Tiders Historie saa be- 
iendt/ at vel ikke lettelig nogen findes, der ikkessulde vide, 
t dette stridbare Folk har fordum indlaget de mcrgtigste Be- 

herffere af adffittige Europceiffe Kongeriger idel Frygt og 
Forstrekkelse; Thi hvad ammianus marcellinus l.xxxl siger 
om Alanis : Ut hominibus qvietis placidis otium eft voluptabile , ita illos 
pericula juvant & bella ; dkt kñNd MÑN ligeledes sigt Mkd stvrste 9tæt 
om disse Normcend, og giere det bevisligt for alle dem, som vilde 
drage det i Tvivl, dermed, at man ferer dem til Gemyt, hvor for- 
ffrekkelige de have giort sig for de Franske og Tydffe Kongers, i sier ved 
See Kanten boende Underfaater, saa ar man og idlant de almindeli
ge Lande Plager, om hvilkes Afvendelse man plcyer at bede Gud udi 
Litaniet, har meldet om dem, og været vante til at sukke i alle Kir
ker t a furore Normannorum libera nos DOMINE ! Vel er jeg NU 
ikke af den Mening, hvilken, foruden mange andre, joh. boterus 
in Relation, de præcipuis Rebuspub licis, c. 3. 0g dkN lærde CLUVERIUS. LUL 
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German, antiqvæ c. 41. sSM 0g des Añf stige ftf'GROTIO V roleg. biflor. Goth. 
Vandal. & Longobard, p. n. tgjMdNVks/ hñVt sñMtykt/ NtMlig flt flit 
det, der om dige Normands Bedrifter hest og her udi Histo« 
rieB-gerne/ árdeles de Franffes sq Tydskes / findes otttegnet, 
stol præcife jîrwes pflfl de gamle ñorvaggers (a) feigning/ 
følgelig legges Norriges Kongerige privative (b), og med an
dre Mordiste Folkes Udclnkkelst/tü Beramme Ise, i det jeg meget 
niere holder dec forat vcere en afgjort Sag, at fordum alle de Folk/ 
fom boede imod Norden / og (fom vi ville laane den Lale-Maa- 
Le af de Tydske Skribenten/) paa hin Side af Elven/ of dem 
tillegges det Almindelige Navn af Ndrmrrnd/ ligesom de i 
gamle Dage af Latinerne ogGrcrkerneere kaldne Hyperborei (c).

Ligesom
(a) Hvorledes i de sildigere Tider af d-tteOrd er kommen det Navn Norvager og endelig paa 

Tydst Norweger, Lat. Norvagi,Norvegi, eren Sag, sgm allerede af andre ertilstrekkeiigud, 
fort, og kand derom cfterleoscs PHIL. CL. V VERIUS in Germania antiqya, L. III. c. 41. § 9. 
PONTANUS in Cborograpbica Dani<t Dejcriptione f. 690. ¡lien allcrcitloftigst ñg VNlsiñUdigst 
den afben Nordiste Historie hsy st meriterede lORFÆus in Hiß, Rer, Now. L.i. c. 7.

(b) Om man har mere Grund at sise Norvegia, (efter ben Tydste Mund Art Norwegen) eller 
Norrigia, Norrig ? er et Sporrmaal, i hvilket vi ikke ville indlade os. Noget afdel,som der
om kand siges, 1)01' 5 to’SÆto'iinfavi i filie Notá ad ARIUM POLYHIS TOREM de Islandia, 
p.5. not. g. Saa meget er vist/ ak de Norste, Norvegi, eller, som D UDO L. III. demorib. ¿r 
ailis Normannor. f.rrÿ.ap. DU CHESNE Script. Rer. Normarme, falber teilt, Nortbgue- 
gigena, ogsaa noeones hos Skribenterne Norregani. Thi saaledes finder man hr s den Munk

, Florent?. üfWorchester, som har levet ved Enden af det xi. og Begyndelsen af det-M Seciilo, 
at Kong Canutus M. har skrevet sig Regem totius Anglic, ¿7 Dammarcia ¿T NORREGANO- 
RUM, & partis Svemorum, saasom og detNñVN Ñorrcganortim flere gange forekommer hos 
denne Skribent. Dog alligevel kand der endnu disputeres om denne Leese-Att, saasom den ey 
findes hos andere Skribentere, der anfsresaavel dette, som andre af Caimti Documenter : 
Idet mindste er det vist, at, om det paabe Tider hos Munkene og eenfoldige Kronekc-Skriveré 
eller deres Copiister, ikke er holdet for en Eleganz, at forandre Ord efter deres Phantasie, de 
dog ikke have giort sig nogen fierdeles Samvittighed over, ot de i stige Ting gave deres muntre 
Imagination nogen Raaderum : De reneste Leges Cauuti M., som ere publicerede til Winton, 
kunde d erudi tiene ostil et Vidnesbyrd ; Thi kaste viov i betMSto, hvilket WILKINS haras 
COTTONS Biblioteqve ladet indrykke i sine Legibus Anglo-Saxonicis, saa mrvnes Canutus M. 
sammesteds g.indste egentlig Norvegorum Rex, der dog i den Edition af disse Love hos BROM- 
TON faites Rex Norviganorum, og dos LAMBARDUM in Archæommia, samt Spelman’ 
num T. i. Concilior. Rex Norwegienfium ; Til et vist Kiendetegn, at benne Forandring har sin 
Oprindelse, ikke af det Kongelige Canjellie, men af Copiisterne.

(c) At de Nordiste Folk ogsaa kaldes Hyperborei af Skribenterne, er vel en Sandhed, hvilkenat 
imodsige aldrig nogen, end ikke halvlwrd, er kommen i Sinde, og finde vi Vidnesbyrd derom

hos
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Ligesom og f uden at man antager denne Setning for sand og rigtig/ 
ve uendelige Conttadiétioner f der i dette Fald herske iblant Striben» 
terne, aldrig kunde concilierez, (d) og, efter vort Skion/ siger 
ALBERT. KRANZ1US hift. Dan. L.IV.c. 4. gandske ret: Poterat ex uno trium 
Regnorum, (Daniæ, S ve ci æ &. Norvagiæ,) aut duobus,vel forte tribus colleja 
manus per maria perqve titt or a digraffari,fed,avi vim patiebantur,in commemora
tione rerum non dif cerner e poter ant,unde navigarint,qvod omnes ab Aqvilone ve
nientes fine difcrimine Nor mannos vocitent: D0g tt'Skt jkg gand^e sikker,

at
hos PLINIUM, L1V. c. 11. .3.17. PTOLOMÆUM, Tab. I- MARCIANUM CAPELLAM
L Vi. P.14.Ï, vqSOLINUM c. 16. Men ai de deraf stulde bave dette NavN/ sordi de ere 
meget cediere og ypperligere, end andre Lslk, havde den la-rde Verden aldrig vidst, dersom 
ikke den store Dromme-Mester og lerde Phantasi OLAUS RUBBER tn fin Atlantic, ta. c.9. 
f\<d- havde vsttet indbilde sig 0^ andre, at dette Oe d havde sin ftrsteUdspring af Sverrig, og 
ssa! vivre kommen af det Svenske Ord yfwar, yftrborne, derbemeerker bsybaarne, excel
lo joco editos, cretos 1 anguín e illuftri ; thi ved stige ciitliuñañiste Etymologiers Opreigneîsê 
maa man billig i Forvenen raabe til en oprigtig Laser:

Speñattim (auditum) 'admisfi rifum teneatis amici •

Omendffiont t’.u Herodotus i det ovrige ikke er tilfreds dermed, VM man med Strabone L. 1. Gt- 
ograph. »tibi iret, aide Folk, der boe iñngst imod Norden, kaldes Hyperborei, idet han L. 
IV. striver : qvodflqvi Junt .Hyperborei, (Superaqvilonares,) grunt & alii Hypernotii, (Su- 
perauftrales,))aa crtog denne Ordets natlirliñeog eenfoldige Derivation,ester andreLcrrbes al' 
mindelige Biefald, langt mere antagelig, end btn RudbekijTt Etymologie.

(d) Thi saaledes tilstaaervores ypperlige Hiftorkus ioh. Isaac, pontanusí sin bifl. r,t. 
Demie. L. 1V. .f.92, ikke Utydelig, 0g THIETHULDI in Annal. Francor ad a. 777,7^9,7 j>2< 
&7S9. Vidnesbyrd bàftcr det fulkonrmen, at North »dl dict'Nortlendi, s,m de kaldes ab 
EGOLISMENSl MONACHO in vita Caroli M. p. 244. ¿7 2/5. apud Pitboewn, ADONE 
VIENNENSI in Chronico at. 6. 0.-96. vg SIGEBERTO GEMBLACENSI a. 7.so soM 
dog efter adflillige irovcvrdige Skribenters n «riñere Beviis, i sirr den ide gamle Tydffe Geo. 
graphie VclforfarneViitenbergiste Erosefforis JACOB CARL SPENERS in Notitia Germa- 
ma Media c.iv. p.402, uimodsigelig have vcvret Tydffe, ogJndbyagereaf det gamle Nord' 
alvingen, eller nu mrendeHolsteen, hos Historie Skriverne ere kaldede Normanni, enten atiam- 
me, som i Almindelighed alle Sachser, efter MUNSTERI Vidnesbyrd, L. nr, Cosmvgratb 
f M-^7a eller og, at det, som sagt er, harvceret etalmin-
deltgt Navn for alle Drotffe Folk. Oghvemerdetikkebekiendt, atdetteNavn barstrakrsi« 
end og til Rufferne, fornemme! ig da for rum Tiid .siden I vams Herzholmius i hans lille Verk, 
som han har inkuberet de pr ac ellenti a Dani a & Norvegia, c. III. tit. g. jkkèhar forlangt at 
negte det; Tbi endfiiont der ikke staar et Bogstav, derom hos den Cvrbeyiffe Mnrik vvitîà- 

’ dum, paa hvilken han beraàr sig, hvormed dette kunde brviises, og man folgelia deraf seer, 
at denneairlige Mandcttcrer en Auétorem, den hanikke bar givet fia-den Umage at ovknñe oa 
eftersee: stakånd ma»dog gotgisxe det med LU1TPRANDIL.i, c.3. og L. v. c.¿. fami 
REINECCII adPeétam Saxon. Anonym. L. 11. p. Ag siere-aodres Våsbyrd. Hvorved
den lande Herr SCHOETGEN » siste Originibus Rufim Kñ. / «ksteget -vel bemerrker:
Patere hine, Germanos, qvllnisRujfi tunc pavum cogniti erant, ex Aqyilom illos derivaffe, qui 
tamen ab Oriente venerant, 1
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at i hvor ftor end den Confuñon kand vcrre som find, s iblant Histo
rie-Skriverne i Henseende til dette Navn, (e) saa kand det dog alli
gevel aldrig med dygtige Grunde groves beviieligt, at ikke en stor 
Deel af de om Normsndenes over de af dem betvungene 
fremmede Folk antegnede øeycvvtnt>tngev/1 alle Maader, 
ligesaavel bør rtlstnves de af Norge ndgangne &/«■, fom 
de Danste og Svenffe; (f) Og i denne Mening trsster jeg nug 

til
(e) Det er meget forunderligt, hvorledes Skribenterne kmodsige hinanden, hvad Normamdenes 

Frdernclaud anlangrr, kiste vi voreSyen ikkun paa.nogle faae af dem, saa finde vi strap 
en Marngde af ContraJiélioner ; Thi saalebcs foregives pofitive f. E. f Chronico Cariants L. V. 
f. m. sor. at Norge er de Nordmands Fard raeland der have satFrankekige og Brittannien i 
saadan Frygt oa Skr«k; derimod erdenne samme Sandhed hoS bemeldte Aiàrem L. IV". f. 
53$. sat paa Skru r, naardct h der: Exiflimo Normannos vel partern eJfeDanorum, Cimbri, 
am Cherfonefum incolentium, eam fcilicet, qva altius in Boream fummota c (i, vel qvos hodie 
Norvesos vocant, nomine a Svedis dipindo, a fedibus alsioribus in Septentrionem longius por
reáis. Skiont derfor ADAMUS BREMENSIS biflor. Ecclef. L. II. e. 43. oq ALBER TUS 
STADENSIS ad. A. $>.3-4,o' K.1-9. ib'.anr de gamle, men iblant de nyere Munften« javn iq i 
hans Cosmographia udtrykkelig har diftingueret NormKnnerne fra de Danffe, fom f. E. L. IV. 
r. 24 f. 98s. |m kand dog dette ligesàa lidet givre deDanste 9Srm af denne Benarvnelse tv vi« 
agtig, son:detkandskade deNorske, naarnest btniilbteADAMUS BREMENSIS L.i c.40. 
¿7L.I I. c. 9. ester, iblantde nyere, AVENTINUS L. IV. Annal. Bojor. p. ni. 480. edit.de 
A. IÍ27. CONRINGIUS i hans Examine Rerumpa bl i c urum totius orbis, som »di hans af 
HerrHof-Raad GOEBEL ederte Operum T. 1V.er indrykt, f. 102. og hans stilige Compila
tor CHRISTIAN FUNCCtUS l.c. p.i. c. 1. qv. i¡r. med de Norskes Ubelutkeise viste givre 
bare Danffe og Svenffe af Normñnuerne.

(f) Dette er en af de trovaerdigstc Hiftoricis fast over alt vedtage« Meening, hvilken allerede al. 
BERTUS KRANZIUS in Defcript. Dania L.IV. c. s4. og in Prologo ¿7 L. II. c. 1. defeript. 
Norvegia, saa og FONTANUS i dcu hans Hiftoriæ Rerum Danicarum hosfvykde Defcriptio- 
ne Chorographica Dania f. 691, THORMODUS TORFÆUS in biß or. Rer. Norvegic. P. I. 
L. I. c. 8. MUNSTERÙS in Cosmographia LII. c. 16. f. m. 8?. JACOB SCHÖPFER in 
biflor. Germania f. 133. BOXHORNIUSz"» hifl. univerf. p. 474. 0g p. roro, titloftlgcrc ha
ve udfort, og til Deels med mangfoldige af andre Skridentere lamlede Vidnesbyrd overflodig 
have bestyrket. Endffiont vi derfor finde hos Geographum Ravennatenfem, MIN JACOB GRO- 
NOVIU8 har Udgivet, L.I. §.l. at ha« anviser Normannerne deres Fode-Stavn i Danmark, 
og L.111. c. II. meget eftertrykkelig figer : qvarta ut hora nodis Nordmannorum efl patria, qva 
67 DANIA ab antiqvis dicitur, cujus ad frontem Albes vel patria Albis (Transal bingia vel 
Nordalbingia) Mamingia (Mohrland, Marschland, som den Hoy beromte Herr Hof-Canzler 
von WESTPHALEN i hans magrisse Prafation ad T.I. Monument, inédit. Rer. Cimbr. 
f. 41. litt. V- soi mccner,) certiffime antiqvitus dicebatur, ittqva Albis patr a per multos an
nos Francorum linea remorata efl, if adfrontem ejusdem AlbisDNTIK MINOR dicitur, & 
qva bine fuper exaltata efl, MAGNA ET SPATIOSA DATIA dicituri ester 0g EGIN- 
HARDUS ikkun allene synes at belegqtdr Danffe og Svendffe med Normaendenes Navn: sag 
har dog ADAMUS BREMENSIS, der vel er en yngere, men dog alligevel en ridi de Nordiste 
Sager meereforfarea Sknbent, gandste ret, naar han l. e. L. i. c.ij. setter til, at dette Navn 
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til at forsvare, at hvad de Lauerbcrr-Cranze angaaer, hvilke de ved de
res lykkelige Soe-Roverier os Expedition^ uden for deres Fcrderne- 

land
har strakt fig til de Dansse, og alle deFolk, der koepaa hin Side afDanmark; Nam Dani, 
siger han, &cateri,qvi trans Daniam fimt populi, ab hifforicis Francorum omnes Nordtnanni 
vocantur. Oa med denne billigmeffige Hypothefis Antagelse maa man i sårr tefe dudo- 
nem de Adis & moribus Normannoruw. Fordi, da det ellers sones, at denne Skribent ret 
har giort sig Umage for at betage de Norske og anvre Nordiste Folk den 2Lre at have 
Deel udi NormcendenesBedrister i Fran krige, og at tilegne samme de Danste alleene ; 
Saa har han dog ikke kundet tage sig saa vel i Agt, at han jo selv har imodsagt dette sit Prejudi
cio; Thi saaledes forestiller han osf. E. Lin. f 131. en fornemme Tydsk Herre, der siden i 
Rouens Beleyring satte Livet til, og ellers af ham kaldes Nepos Regis Ottonis M. talende, ak 
han udtrykkelige» distinguerer NokMtrndene fra de Danske, naar han siger: Contra Dacos & 
Alanos, Gotbosqye ¿7Húngaros fape dimicavi, verum contra Normannos ntimqvam certa- 
men inii. Di ville udteigne vs af denne Skribest nogle heel merkvm'dige Steder, hvor Nor, 
marndene politivekaldes Dansse: Saaledes forsikrer han f.E. atNormcrndene, der under de
res Anfsrer Hasting holdte ilde huus i Frankrige og Italien, have v«rct Dansse, L. 1. f.63. 
og deselv kalde sig, i deres tilBissope» og Folket i P.»»»holdene Tale,Dansse: Dacos, forte 
Dada expulfos, i. c. f. 64. Saaledes kaldes Normerndenes store Anferere Rollo ofte af ham, 
enDanss, f.E. L.iii. f. 120. nr.ni. og om hans Fader heder det, c. 11. f.70. at han har 
varet en riig Herre, qviDhcia Regnum fere ttmverfunt paffedit: Hans egne Gesandter, som 
han effacdiaede til den Engelsse Kenge, kalde ha NI f- 75. Ducem Dacorum fortiffimum, og be
klage sig, qvodinjuria Dada pulfi fint, og Kongen svarer dem derpaa : Ñufla 'tellus effert vi
ros magis qvani Dacia precipuos, armisqve flrenae e dodos. Da Rollo siden kom til Soe-Kan- 

en as Neuñri n, gik forb mrvnte Hasting ham i Mode, og tilspnrte ham paa Danss, {Dad- 
fca lingua,') ho harrvarl og hvad for et Folk han commandertei Dade under Rollonis An- 
fsrseUtaaendeNvrmirnd svarede: Dad fumus, Dada advedi huc, f-fi. hvilket Svar bevar- 
gebe Indbyggernri Neustrien at sige t-I Hasting vghansF-lk, fordi de, som vi kort tilforne ha
ve hort, ligeledes havde udgivet sig for Danste : Vos ex illorum gente effis, vos artem praliandi 
more Dacorum non ignoratis, f. 77. Ligeledes kaldes fifre» Hertug Vilhelm, med Tilnavn 
de longa Spada, tienne Rollonis Son, Dux Dacorum as ham, L UI. fff 2, og Magnaterne 
iblantNormarndene hede Principes Dacorum f. 93. sassom og Grev Bernhard, een offre for
nemmeste iblant frem, kaldes Miles Dadgena, f 9p. ¿X96. Disse Normarnd tale p. 92. samle
des til ncstbemcldte Hertug Vilhelm : Cum patre Tuo, olímRoflone, Dada exterminati &c. 
Og Normarndene, da de vare bleven misfornoyede med ham, sige f. 96. til ham : Navigio Da
dam, noftræ nativitatis terram, repetemus. Paa dette selvsamme Fundamnt gfoet’ DUDO Her
tug Rollonem ud for en n«r Glargt (consanguineum) af den Dansse Konge Harald, f -rî». Z2$. 
øgTetboldus, ester at hand var falden fra Hertug Richarde I. og til den Fransse Kongers Par
thi, siger/l 142. at Rollo med sine Dansse (adfeita Dadgena gentildate) havde anfaldetKong 
Carls Rige. Ja, fra Hertug Richard, efter hans forste Gemahlindes, der var Hugonis Capeti 
Daater, D-d, gtftebe sig med en adelig Dame af DanssBlod, saa heder det f. 151. at Nor- 
MLndrne havde gledet sig derover, efterdi de nu kunde haabe, at deres tilkommende i Vente 
havende Lands,Arv.ng udstammede paaFeederne-og Moderne-Side af DaussBlod : at pa
tre matreqve Dadgena hæres eorum terra nafcatwr. Hertug Richard overgav Ogfflfl si» ©S«
Vilhelm de loilga 8pada til een af sine fornemmeste Generaler, ved Navn Bodo, for at opdra, 
ge ham, pa<r det ban kunde tere det Danste Sprog, følgelig, f»ni IHLHELMUS Gerne 

„ ticen’
Rr
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land have forhvervet/ kunde man med Rette endnu meget diiputere, 
om de tillige med andre gode Egenffaber, hvilke her og der af Skri
benterne tillegges Normcrndene, (g) snarere burde tilegnes 
den Dansse, end deres Nation/ (h) og af en yparthiist Dom

mere
ticenfis Monachus, biflor. Normannor. L. III. c. g.f 2.37. ap. DU CHESNE siger, vcrre i 
Stand til at tale med sine Undrrsaatter i deres Moders Maal, ut fuis fåret aperte då
re refponfa. Og da allcreede mange Aar vare forlsbne, efter at den anseelige Fransse Provinz 
Neustrien var Gamlingerne frataget, og af Normcrndene dragt under Aaget, talede man end' 
da Danst, (Datifca linguaf) i Bayeux, een af de fornemmeste Stieder i dette Land, som atter 
dudo L. ni. f. ui. beretter os. Vilde nu nogen sporge mig paa min Samvittighed, om 
jeg-vedsaadan en anseelig Ntøngde afBeviisninger, ikke seer mig nodsaget til at troe, aeNor- 
mcrndenr egentlig og pracife ere Dansie ? Da svarer jeg med et kort og cathcgorifi 17 e y ! Thi 
da alle disse Argumenter komme ikkun fra een erneste Mand, saa udgiore de allesammen, om 
man fluide legze dem paa én uparthikfl Vargtssaal, ikke meere, end et reneste Didneebyi d. Nu 
er det jo bos alle, saa vel Historie-Skrivere som R-rttens Støvere, en afgiort Sag, at eet Vidne 
er ingen Vidne, folgelig beroer dudonis Udstgende paa svage Fodder. Men vil man ind
vende, at denne Skribent har jo kundet tøre sit Udsigendes Vished af dem, hvis Foråre eller 
Forfoedre selv have vieret med i Rollonis Tog ; da svarer jeg derpaa, at jeg derom vel ey barrer 
mindste Tvivl, men er dog ey forsikkret om, at hand rettelig har fattet de Fortøllelser, som ha« 
har hort af disse Folk, og ikke meget meere corrumperet Dem af Uvidenhed i de Nordiste Rigers 
Geographie, (thi at han fluide have giort det af Ondssab eller med Forset, troer jeg aldeles ik
ke.) Nemligde midiere Tiders Skribentere have, formedelst den liden Knndstab de havde 
em det saa kaldede Scandinavian, bildet sig ind, at under dette Navn forstodes ikkun eet Rige 
eg eet Folk : Da de nu have tøst meere om de Danste, end om de andere Indbyggere i dette 
Land, have de let kunde fatte den Tanke, at de vare den reneste Ration, der beboede dette 
Land, og at f. E. de Navne af Norske, eller Svenffe ikke have vceret andet end Svabers,Sach- 
sers eller Bayrers Navne i Hensigt til de TydstcS almindelige Navn. At jeg i denne Gisning er 
ikke viget meget langt fra Sandheden, stal den in nota Uib Utt.h.anfsrte locus af Genealogía 
Ducum Northmannorum giore Meere klart.

(g) Naar det ogsaa hedrr hos meer berorte DUDONEM L m. f. /i$. atNvrimrndene ere tør
deles kloge : Majoris confia, qviim cetera gentes, fint Nort hm anni; saa küNd de Nvrfle lige- 
faa lidet tilegne sig denne Bersmmelse alleenessom den af den Engelske Konge dem tillagteRoss: 
Mulla te Ilus effert viros magis, qvam Dacia,precipuos, armisqve flrenue edoElos, foilUlKt de 
indfsdte Dañsse allerne tilgode; Thi at han her egentlig navngav de Danste, kom deraf, for
di han holdt de hos ham ankommende Normarnd fornemmelig for Danfle, og saaledes per Sy. 
eecdochen, tøm man kalder det i Rhetorica,ftør taget en Part for det heele. Noget noyerr bit# 
Der denne Sag udtrykt t Excerptis Annal, in Monafierio Fuldenfi fcriptor/m, f. ,8. ap. DU 
CHESNE, hvor det heder : Erat gens fartifima inter Norm annos Danorum, qva num qvam 
antea in aliqvamunitione capta ¿Ffiperata auditur ; Thi hvis alle Skribentere bestandig saa
ledes havde talet, saa vidste man, hvor meget de Danske alleene kunde tilegne siq af flige Berom- 
melsesTaler, og hvor meget deraf der kom til Deeling imellem dem og deres Naboer.

(à) Tbi tøfl heder det, f. E. in Genealogia Ducum Northmannorum, hvilken ANDREAS DU 
..... CHESNE har pudliceretafeNgflMMel Codice manufcripto og indlemmet j sine ScrtptorihusRer.

Normannicar.f.ui. Anno Dominica incarnationis 8$å. regnante Francorum Rege Carolo, 
qyi
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mere trlkrendes. Dog fom jeg troer, at Sagen er af den Beskaf
fenhed/ at begge Nationer/ efter at de af den Christelige Religion have 
lcert meere at stamme sig ved deres Forftedres Foretagender/ end at 
rose sig deraf, t Mindelighed stal forlige sig med hinanden derom, ja 
endog gierne kunde tilstade/ dersom man/ efter nogle Lardes Mee- 

Rr 2 ning,
qvi flmplex appellatus eft, pyrata Danorum ex infula Scanzia, qya Nortbvega dicitur, egrejf., 
cum in Francia multa gejfijfent pralia, Regnumqve devaftajfent, Carolus pradiitus, acceptis 
objidibus,eis Neuflriam tradidit, qvam abipfo tempore vocarunt Nortbmanniam, eo, qvod ab 
ipfls, qvi ex Nortbvega venerant, pojfiJfa er at, og Gejla Normannorum ante RoUonem Du
cem, fem vi iligemaade antreffr hos du chesne, sige os f. 7. det samme: Carolus Sim
plex Redoni (Ro lio ni) Neußriam tradidit, qvam Nortbmanniam Northmanni vocaverunt, 
eoqvodde Northvegaegreffieffent. Naar derfor IVAR HERZHOLMIUS i hans foihkN bi« 
ißl'ie [¡eet Berk de pracellentia Regni Dania& Norvegiæ, c. III. tit, 8. foreaiver: Danis 
pracipue adferibendum ejfe nomen Normannicum non folum de jure Jitus, fed Jyde caufa faéti 
neminem denegaturum, ni fi ajfeilibus occæcatum libidinem fuam conftituerit titulum juris, 
saa ved jeg i Sandhed intet andet at sige imod et saa dristigt og »sandfærdigt foregir ende, end at 
dersindes et Slazs lærde Mænd,hvilke asKiærlighed til deres Fæderneland falde nesten til fam« 
me Daarlighed, som man maabelcehos de fleeste Haandvcrksfolk, hvoraf en hver, fordi hans 
krokån stal være stiftet i Paradiis, bemoyer sig at disputere andre deres Mides TEre og a tt« 
dreFordeele; oa iblanr disse latterlige Patrioter diftinguerer den ærligeIvarus Heraholmius sig, 
som en ftella prim® magnitudinis. Thi ville vi alle!:e betragte de Grunde han har ti! flige med 
al Historist Sandhed stridige Drømme, da er alt det, sotn han siger os, mera petitio principii, 
og, for at give Sagen paa det allerleinfcrldigste, saa siger den gode Mand med mange Ord min, 
dre end intet. Qvotqvot enim fuerint monumenta, siger han stemdeles, qvi caufam rei àfpe. 
xerint, Danis boc ex folido concedant, idqve eo, qvod Dani Principes rerum geftarum exti. 
terunt omnium, qva Jive in Anglia, five in Germania, Jive in Gallia, ubi maxume Normanni
cum nomen invalefeere caperat, ailafunt. Og dernest Punctum ! MkN jeg maattk gierne vst 
de, afhvad Aarsag man stal troe herzholmio paa hans bare Ord, uden at see noget nær« 
mere Beviis, at de Danske i alle Normændenes Angs-Toge have vettetcommanderende 
Hövedsmcend og de ypperste Anførere? CVSPINIANUS de Cafarib. atqve Imperatoribt 
Roman, f 29?. BECMANNUS in bi ft. Orbis terrar. Geograph.&civili P. Il, e. 5. p. 619 
og nogle andre Nyere Tydste Skribenter« ere mig vel meget vel bekiendte, der sige lige det sam! 
me ; men deres Vidnesbyrd kand intet hielpe herzholmio ; thi t gamle Sager bruger ma« 
gamle Vidner ; og dets uden holder man en Fremmed meget tilgode, hvilket man ey lader paf- 
fcre for en Ind fod i hans Fædernelands Historie. Lad da være, at JOH. CLUVERUS in e-
pitome biflor, totius mundi p. 412, striver om de Danste, qvodNormannorum preecipui fue. 
tint : Lad dem as HENRICO KIPPINGIO in Recenf biflor. unite-, f. p. 427, kaldes progeni
tores Normannorum, saa vinder man dog dermed intet videre, end at de Vildfarendes Tal bli« 
ver forøget. Det glor mig ont for den reneste REINER, reneccio, at jeg maa sette ham 
med t denne Classe ; Thi denne lærde Mand havde virkelig læst alt for meget, at man stulde ha
ve tænkt ham til, at han ligeledes i dette Stykke stulde forløb? sig, og dog alligevel gior han dek 
i hans til Kong Chriftianum IV. stilede Dedication for den anden Part af hans Hiftoria Julia, 
og det med saadan Jver og Alvorlighed, at han legger eginhardo det til Last, at han ikke 
har tilstrevet de Normænds Navn bar og alleene de Danste; og udelukt derfra alle andre imod 
Norden boende Folk. Dog kand maastee derimod indvendes, at det er steet i en Dedication, 
hvor man »å captandam benevolentiam, ffttver meget, bet ikke præcist er Sandhed.



ZiS_ _ _ _ _ _ C.L.S. Det Kongerige Norges_ _ _ _ _ _ _
nmg/ vilde befale Dem at deele Mren af dette scelles Navn mei s ve
vis, en ved Mer- Soen boende Tydff Nation, G) (i sier hvis det er 
fandt, hvad noale gamle Skribentere foregive, nemlig, at disseDd 
efter anden af de Nordiste Lande uddragne talrige Colomer 

bcere
(1) At Svaberne ogsaa ere blevne regnede iblant Normændene, eren «negtelig Sandhed. Ubi

Geflis Dominorum Ambazienfium ab incerto Auflove fcriptis,tyWQfBU CHESNE hor excer
peret noget i hans Scriptoribus Rerum Normannicarum, heder Wf- 24. Tempore Caroli 
Calvi-, Francorum Regit, Dani, SVECI, quos Tbeotifci lingua fuá NORMANN, id e fl A- 
(mimares homines vocant, nunc in ripas Ligeris, nunc Seqyana, urbes valantes inveheban
tur. Den fot de Tydste Rigs Sager fordum vel mereterede Spcyeriffe Syndicus Chri
stoph. LEHMANN fooralffaa ikke aldeles Uret, naar han i hans stionne Dog, hvorud: matt 
finder langtmeere, end ssm Titelen lover, jeg meener i hans SpeyeristeLr^iike L. i. c. iz. 
holder Norm-rrrdene og Svaberne for eer Folk ; Men derudi tager deune vei belaste Mand 
Feyl, at han, som det synes, indbi der sig, i.) at Normændenes Navn egentlig har tilkommet 
Svaberne, da dog, (hvis man ikke med ren lærde cluverio L. in. Germ, antiqvæ c. 24. 
vil letsindig troe, at alt hvad der har boetiBIegind, Skaane,Halkand,Sverrig, Norge og faa 
videre, har varret Inter Svaber) saa mange andre Folk, fom vi allerede have sagt, have dette 
Navn tilfælleds; 2.) Tag?r lehmann Feil derudi, at han bestikket det nu renende Thyrim 
gen og Meissen til Svabernes Boligs Sted, da dog, (rndffisnt vi iike kunde overtale os til at 
bifalde forbemeldte Cluverio, eller IN ed 01. AO RUDBEK T. I. Attland. c. 24. 4. p 612. 
at ssge Suevos i den Svenstk Provinz Smaland,) detncppe ksnb nagtes, at ikke enDeel af 
dette store og mægtige Folk, hvilket, forend det tillige med Vandalerne ansalt der Romerske 
gesProvinzer, i Særdclcrhcd Spanien og Africa, hare boet langs red Hsier-Ssen, fem og 
<if samme har bekommet det Navn mare Suevicum, har fat sig ned i det gamle Cimbrien og Hol, 
sieen, og i fær har havt sin Bopæl ved Slie-Floden i det Laudstab Angeln, faafom deraf kommer 
det Navn Anqel-Sraber, og faavcl AUCTOR ANONYMUS in libello de Suevorum Origi
ne ap. god ast. Script. Rer. Svevic. p. if. anviser dem deres Boliger imod Norden, fom TA
CITUS demorib. German. c. 40. 0$ STRABO Geogr. L. 7. udgiver Anglos pgSuevos før eet 
Folk, af hvilke Eigne i Cimbrien og Holsteen, dersom man kand lide pan bemeldte auctor 
ANONYMUS ap. GOLDASTUM alierssist i det 6. Seculo maa være kommen en Colonie 
til Thyringen: (bi p.iy. fortæller han, at det stal være steet i den Krig imellem den Frankiffe 
^onge Theodorico, og denThyringisse Konge Jarminfrid, som man gemcenligen henreigner 
til Aaret524. 3 ) Farer LEHMANNvild dern'i, at han mecner, at den tappere Marabodus, 
som fordum har stoffet de Romere saa meget at bestille, har været de Svabers H oved og Anfo- 
rerr, da det dog meget meere har været Marcomanni, fom denne bervmmelige Fcldhcrre har 
commanderet imod de Romere ; hvilket dog noyere her at undersøge vilde blive alt for vitlsstigt. 
Dette er endnu nyttigt et berore til vores Syemerke, at, ester den vedtagne hypothefin, a ‘ Sva. 
berne have væretNormænd, ingen tor forundre sig over, hvorforeCanutus M ester INGULEI 
og WILIAMI MALMESBURIÈNSIS Vidnesbyrd, in sin Titel har kaldet sig: Rex partis 
Svavorum eller Swavorum. Mm allermindst tor man indbilde sig af denne Tii I at ville bevise 
det Kongerige Sverrigs Undertvingelse. Thi stephanius og pont anus bemoye.sig 
forgieves, naar de foregive, at i det Ord Suavorum, eller, som den Munk Florenz fro Moi che- 
ster, t den forhen Itu. b. berørte Kong CanutiM. £ííeL fïnocr, Suanorum, ffa! være bègaaet 
en Forseelse af Copiisten, der har ffrevet det af, og sat Suavorum, i Staden for at der ffulde 
settcs Suecorum ; i detjo, dersom man agter en critiff Emendation nodig paa dette Sted, lige 
saa læt af Sømrum ved tvende Bogstavers Omffiftelse, kunde læses Suevorum, fom Sue- 
eorum.
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bate Stone om be garnie Normands store Løsagtighed og 
palygamie, (k) kunde man endnu paa saadan Maade ved en faa 
villig Gondefcendenz meget let befrie dem fra en deres Navn ved
hængende Skamsiek. Saa vil jeg fette til Side alle de herved fore
kommende Tvivlsmaale og Knuder, og heller umage mig for at af- 
gisre, efter den liden Formue, jeg besidder til at decidere flig en Con- 
trovers, en anden i begge Nationers Historie forekommende Tvistig
hed, der, efter min ringe Indsigt, er af sierre Betydenhed, og med 
Rette fortiener noyere at underssges. Vi lase nemlig nesten over
alt hos de nyere, faavel Danffe fom udenlandske, Skribentere, oXan. 
1536. Zxongeviget Norge, som i det mindste indtil den Did 
havde varet et frit, og ingen anden end Gud allene underka
stet, men ellers med Danmark confædereret Rige, paa Herre
dagen i Ri^benhavn, formedelst der Danffe Rigens Raads 
Slutning til evig Did er bleven incorxoreret under Danmarks 
Erone: Og af tienne Tradition er det siden kommen, at de fleerste, 
ikke allene fremmede, men og indenlandffe Larde er falden paa den 
befynderligr Tanke og Indbildning, i deres Skrifter uden Undseelse at 
udgive Norge for en Provinz af Danmarks Rige : Ja conringius 
in Defiriptione Danite T. IV. Opp. ex edit. DN. GOEBELII f 393. hñt UNdkr- 
staaet sig, til den Danffe Nations ikke ringe Ulempe, at tilffrive sam
me denUretfardighed, at man har sat Norge r en bedrøvelig 
Doldoms-Stand; Regnum Norvegiæ 3 siger hand, a Danis in fir vi
nitem ¿r folitudinern fuit redattum. Hvormed videre f 39?. kand confére
rez, hvor det heder: Norvegi hodie plane funt effæminati, non qvidem vitio 
natum, fed qvodDani, qvi ipfis per CC. annos imperarunt, dederunt operam, ut 
illos redderent effeminatos, ut illis eo melius imperent -, ferviliter enim habiti 
funt, & adhuc habentur (i). Saa lidet som jtg derfor er vidende, at no-

Rr 3 gen
(k) ILe namqve gentes petulanti nimium luxu ex ardefcent es, fœminasqve qvam plurimas fin gu

iar i turpitudine fiupr antes commifcendo, illinc foboles innumeras ob ¡cama illiciti connubii com- 
mifiione patrando generan f & fic concretis humana connubii fiupr five copula plurimis Daci- 
genarum pubium turmis bellorum incendia inter fie ¿fin patres & avunculos freqventer pa
rant, W DUDONIS L. I. de morib, ¿f atfis Normannor. f 62 ¿F L. II. f. 69. ap*
DU CHESNE, fjtøilfrø Osi Vv ILHELMUS Gemmetlcenfis monachus, hifioi\ Normannorutn 
Lw II. c, 4. f. 2d8. apud eundem DUCHESNÍUM herudi f-lger.

(!) Osi /400. heder dekendnu Meere exprès iiv fios CONRINGIUM diti. T.IV. Certum efl, 
qvodnon amplius fit fingularis respublica Regnum Norvégien h. gtdet er en ñfgiortSñg, 

ftt 
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gen i de noble Norstes Navn hidindtil har imodsagt dette urimelige 
og «sandfærdige Foregivende/ saa vigtig og værdig si-nes mig den Sag 
at være/ at den efter Naturens og Folke Rettens Grund-Regler, af 
hvilke den allene kand forklares og decideres, famt ex retro a&is 
monumentis hiftoricis burde efterforstes og oplyses. Lykken har ved 
Fedselen ikke været mig faa gunstig / at teg som en Spiire tor regne 
mig enten til den eene eller anden af disse i Sandhed ædle Rationer ; 
men den guddommelige Forsi)«/ der uden min Tanke og Forventning 
har underlagt mig/ soin en Udlænding, vores Stormægtigste Mo
narchs, der med lige uomstrænket Magt herster over begge Riger, hans 
helligede Scepter/ forbinder mig til at onste enhver af dem fra Kon
gernes Konge al Lykke og Velsignelse paa Jorden. Som dcrfore disse 
Lineer ere udflodne af et fra al Partiisthed frit Sindelav / faa lever jeg 
blot af den Aarfag i det sikkre Haab/ at hvis jeg med mine forebragte 
Grunde ey stalde være saa lykkelig, at give fuldkommen Oplysning 
om en saa vigtig Sag, eller tilfnlde at kunde oploft den, jeg dog af 
begge Nationer stal erholde det Skudsmaal, at et for deres åre op« 
rigtigt Hierte og Kierligheden til Sandhed har overalt fort Pennen.

§.2. Til-
»tvkorge ikke miereubgtÿteii feer og independent Staat : Men gíór det ikke det met» 
te, saa feiger sa nødvendig, at det er en mcd Danmark incosporeret ptovínj. Dkñ 
GenevijTt Profeílor PHILIPP ANDREAS OLDENBURGER har gandste iff-' indseet Statum, 
eontroverfix, naar han Í fin Edition af betint Thefauro Rerumpnblicarum p. 160. fettn til teil 
oven t Texten stagende locum, at man med Fliib bar giort de Norfte feige og qvmdag« 
tige for at bringe dem desto lettere under Danmark» Aag, denne meget latterlig« 
Forklaring: hoc effe intelligendum de Statu Regni ante Friderici III. tempora : Og kort der« 
tsier, nemlig p. 166. lader han disse Ord : Cum ante bacNorvagia paris ejfet Ubertatis ¿T ju
ris cum Danist bi paudatim omnem putejlatem adJ'e jolos traxerunt, ¡El11 C Ilt CU al Cenfur, da 
dog om det, at Norge er blcven en Danst Provinz, intet kunde siges tydeligere, end dei LON. 
RING i det efterfolsendemelder, naar han striver : bine tandem tota Ñorvegiafait fid> fer- 
vit titem Dasiorum re dail a. Inter Regem vero Danla ¿T ejus Proceres de Regno Ñorvegia non 
convenit. Ñam Reges pr cet en dunt jus bareditarium inÑorvegiam, contra Optimates dixe
runt, Norvégien» ad je pertinere. Og derudi befiaaer Knudn; Thi er dette sandt, fa a er 
Norge det Danste Rigcs Provinz : Der havde Oldenburger NN skullet bevise sin Skarpsindig« 
hed ; Men da det kom dertil, var hanikke hjemme. Og dog alligevel har denne Mand fordri
stet sig til at dedicere en med faa mange Usandheder opfyldt Bog til trende da levende Danske 
Ministrer, nemlig til Statholderen i Holsteen, Detlev, Greve af Ranzau, den Danske Gesandte 
vådet Franste Hof, c;hriftian, @«o( af Ranzau, og Store-Canzelern, Peder, Greve afOrif* 
sinfeld.
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§. 2.

Tilstanden, udi hvilken Norge har befundet fig ide celdre Tider, 
staaer med denne vores Afhandling ikke i nogen videre Forbindelse, 
og ville vi derfore paa ncrrvcerende Tiid ikke lcenge opholde os med at 
fortcelle samme, saa og lade de Sporsmaale ubesvarede : Hvilket der 
af begge Kongeriger, Danmark eller Norge, er det äste ? 
Hvilker af begge først har undertvunget det andet? (m) og 
med hvad Ret hver af dem har ført ^riig ? (n) Thi som Ti
dens Lcengde i Almindelighed forandrer alle Ting, og det er Guds For
syn en let Sagat giere et Folk, der tilforn har Vieret Hovedet 
for andre Folk , herefter til deres Fodffammel: saa vil det 
sandelig, rebus fic ftantibus, ikke hielpe meget, om man 
vilde paastaae, at Norge fordum har varet en Beherfferin- 
de af hele Norden, eller Man vilde tilstn ve Danmark den 

2Lre,
km) Brier jeg ikke iblant dem, der Mkd en blind Lettroenhed pieyer at give Saxonis Grammatici 

Beretninger Bifald. Dog maae jeg, samman siger, formere Ct argumentum ad hominem ; 
Thi lad virre, at hand er en Fabel. Digtere, saa erdetdogmerkeligt, at hand, som denñld- 
str Danske Skribent, ikke utydelig tilstaacr, at Norge fÿr bar betvunget Danmark, end 
dette hiint, saa som allerede Kong Gram, der, efter hans Reigning, er den femte Konge 
«Danmark, fol.o. af den Norske Konge Sviddagero saalcdesskal vare bragt i Knibe, at Riget 
er blevet Seyerherren til Bytte, fol. 9. og Albertus kranzius har ikke uadseet sig, 
Dan. L. i. c. 6. f.$>. at foredrage denne Fortivllelse med detteTilloeg, at Danmark da fyr
ste gang bar maattet b^ye sig for en fremmed Nation. Ligesoin og HBJDFELO selv 
inCbron.f.m.6. BERING lUS in Floro Dánico f. 14. ¿716. og MEURSIUS f. y bift. 
Dan. ikke negte dette Facium. Denne Svibdagerus skal siden bave givet sin Ge
malindes Broder , Guthovmo , Danmark til Leen , som MEURSiUS i. c. og 
PONTANUS bift. Dan. ft 15. tilstaae, der til (pverfl-drgbed skal have beqvemmet siz 
til at give den Norsie Ronge Skat; SAXO I' c. ftio. ALB.KRANEIUS L.i. c.9 f. 10. 
BERINGlUS l. c. f. 17. fq. og Hadingus, d'.'N af Kong Svibdagero ihielflagne Kong Grams 
Son, skal forsi igien bave befriet Danmark fra Gutbovmi Hersiab. SAXO l. c. f. icr. 
hvilken dog Asimmdus, Svibdageri Son, SAXO l. c. ft l). og efter hans Dyd Utfo, Asnmndi 
Ssn, skal have diskuteret denne Crones Eyendom.

(n) Z dette Gporsmaal at besvare har i Soerdesishcd claud. oernhiælm viist sig meget 
pgrthliff, Naar hand i si» Hifioria Sveonum GothorumqveEcclefiafiica L. I V.3. ». 159. gandskt 
usorlkammet skriver : Sape Norvagiam fuccubuiffe Dania, fed ex adverfo etiam Daniam ali- 
qyoties parui fe Norvagia, fubaftam jufta vi ¿7fortitudine, non dolo aut federe, qvibus fape 
in Norvegos ufos fiíiffe Reges Dánicos non obj'cure confiât-• Tyi hvv Merket ikke, at OERN
HIÆLM, i hvor stor Lmbom han ellers har havt dog ikke har kundet tvinge sine Affecter? Li
gesom han nu in Ven heele Bog «»or sig en 8Ere af at tale ilde om de Danste ; saa maae ogsaa de 
gode Norske, imod deres Wllie sg eaeo Bekiendclse, give ham materie og Anledning til at 
svcrrte Danmark for sine Lånere; hvilken Parthiisthed, fom den er et Kiendemerkc paa en stro- 
belig Hierne, saa burde deu billig med fforsie Varsomhed skyes i alle Historie-Beger.
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2Lre,at det bestandig har beholder Fortrmnet (o). Thi vil man 
gaae tilbage til de celdste og fabelagtige Tider, da er det at befrygte, at 
ved Lårdommens og Eruditionens noerveerende Tilstand, da man har 
lcert saa noye at stille del sande fra det falste udi Historien, ikke nogen 
stalde anfee flig vores Beviis for gyldig. Hvor ftor ogsaa Uvisheden
maae vcrre hos dem, der have villet sammensmede en lang Historie om 
det, som for Christi Fodsel sig i disse Riger stal have tildraget, kand strax 
derafmerkes, naar man alleene betcenker, at den crldste Skribent, som 
vi have tilovers om Norste Sager, ARius, som for sin Lcrrdoms styld 
har fortjent det Tilnavn Erodi eller allerforst ved Enden
af det XI. Seculo, ligesom SAXO GRAMMATICUS og SVENO 
AGGONis , de forste Historie - Skrivere, som den Danste Na
tion kand foreviste, i Mitten af det xn. århundrede, have ta
get Pennen i Haanden til at bestrive deres Fcrdernelands Histo
rie , folgelig disse tvende Nordiste Nationer have haft lige Skicrb- 
ne med andre Europceiste Riger, der fordum ere undgaaet det stolte 
Roms Herstab , at deres Indbyggere vel kand have forrettet man
ge store og roosvcrrdige Bedrifter, men derhos, fordi det, forend 
den Christelige Religion blev indfort udi disse Egne, det cy Mte gior- 
ligt at udfinde et andet Middel til at fortplante deres Amindelse til 
Efterflegten, uden den mundtlige Tradition og deres Kcempe-Viser, 
hvilke begge dog (saasom de have lettelig vceret underkastede mange flags 
Falsthed og Forglemmelsen selv,) ikke have vceret saa lykkelige at kunne 
see deres Bedrifters Berommelse tillige nred deres Navne at blive giorte 
ubodelige ved et evigt Minde udi de folgende Tider. Ved saadan 
Tingenes Bestaffenhed synes os intet vissere, end at Norge, der lige« 
som Engelland , øverøg, ja Danmark selv, fordum har 
varet beherffet af mange fmaa Fyrster eller konger, endelig 
under den tappere Harald Haarfager, en af^ongelig Svensk 

Blod
(o) At Danmark imidlertid ft» gamle Tkver af har havt ét Fortrin frem for de andre 

Nordiske Riger, kunde med adskillige Grunde giorcs bevilsligt, dersom dette var det Sted, 
hvor sligt af vs kunde «ffes. Dog er det hcei merke!igt,hvad derom stager i en gammel 
Miim Krsnike, om hvilken de roosvsrrdige Herrer Forfattere af det sag kaldede Danske 
ggzin P. Lp ?/. melde, hvorledes ved det under Kong Svend Tiugeff«» foretagne Gramdse« 
Skiarl imellem disse trende Riger, den Norssc Konge stal have holdet Toylen paa den Danske 
Konges Hest, men ben Svenffe Stig-Boylen.
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Blod odstammendk "tny, (p) migefehri AarckesterLhrW 
Fodsti 875. (hvilket Aars-Tat torfæus i hans ypperlige Hiflorta 
Norvag. P. IL L. I. c. 12. egentlig fastsetter,) er blepen til et Monarchie, 
og fra den Tild af nreere og meere bebygget. Endffiont nu kort 
derefter Norge er kommen under den Danffe Trone, og i sier 
Haco eller Haqvin maae ansies/ fom en af den Danffe Konge Harald 
Blaatand der fammesteds forordnet Regent, faasom hand ifamfcrl- 
de 13. Aar ikke har veigret sig vedat betale Skat til Danmark, 
saa opsagde band dog siden denne Longe Huldskab og Tro
skab / paa samme Tud, da hand var geraaden i Arirg nred den 
Tydffe Laysex o ttone M., og hverken hand selv eller hans Efter
mand , den for sine store Bedrifter og den Christelige Religions Plau- 
telse i Norge hoyst meriterte Konge OlausTryggvinfon vilde fta den 
Tiid af agtes eller ansees som Vasaller af den Danffe Trone. 
Nn giorde vel det an. lovo. Holdne store Soe -Slag, (hvorudi den 
Danffe Monarch Sveno Tiuggefkæg med hans AUievte, den Svenffe 
Konge Oluf, der af hans egne Undersaatter, fordi hand havde be- 

qvem-
(p) Hans Genealogie har allerede forbemeldte ARIUS FROdi antegnet for os udi hans Bog 

de Islandia, dcrvwdcn lñrdeBvrgemester Herr BUSSÆl beremmelige Forsorg er komme« 
for Lystt, hvilken vi saa'.edcs, som den sammesteds p. s- staaer, ville forestille i Dette Schema ;

Olaf, Konge t Gverrig, med Tilnavn Træ tel gia, eller Lignator, fordi han har giort detnu 
saa kaldede Vermeland, ved at lad e udrydde en stor Deel af de tykke Skove, til et Bygge« 
Sled fsrMenneffer.

4------ ----------- 7" *7------------ --------------------------- - —•
Halfdan Huitbein , CÍÍCV Albipes, Rex Vplandoruni*

i— —----------- ------------------ n
Aiíleinus Freír feu Bombus,

Halfdan, som kaldes brade den runde og den sparsommelige, fordi hand gav sine 
Soldater vel Penge, men lidet Brod,

k——' ----- ~ZX"------------ 'à I

Godrodus Venator,

Halfdanus Niger,
i—--------- ---------------
Harald Haarfager.

Ss 
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qvemlnet sig til at erlegge Skat, eller den faa kaldede Denarium s. 
Petri til den Romerlde Pave Benedictum VIL, kaldes Skotkonung, 
endelig gav forbenævnte Kong Olao Tryggvinfön sin Rest,) akter 
en ftor Forandring i Norge, siden dette Nongerige blev strap 
derpaa deelr imellem be tvende Geyervindere; (q) Men Olaus 
Sanétus, en af Kongelig Blod og af forbemeldte Norste Monarchs 
Harald Haarfagers Stamme udspiret Printz, frelste sit Fædeme- 
latib iglen fra dette fremmede Herskab, og forfvarede sin Fæler- 
ne Throne, omendskisnt den mægtige Dunste Konge Canutus M. 
giorde Han; Regieringen temmelig fuur. Nu kand num vel ikke sige, 
at denne Herre har haft lige Egenstaber med de fleerfte Konger og Fyr
ster, hvis Navne udl Historierne tegnes med dette herlige Tilnavn af 
hellig og fromm, og bedre sorftaaet sig paa at læse et Breviere, end 
paa Regie riñas Kunsten : (r) Alligevel har hund derudi forstet sig 
imod sine Norske Lai dsmænd, at hand ved den Chriftelige Religions 
Udbredelse mere betiente sig af voldsomme, end faadanne Middeler, 
hvorved Mennistenes Forstand i diste allcrhelliasie Sandheder kunde 
undervifes og oplyses; Hvorover da hand lod fee saadan Alvorlighed 
i denne Sag, at hand paa det starpefte straffede alle dermed stridende 
Forseelser, fornemmelig Afguderie,hvortil Folket var meget hengiven, 
faa steede det endelig, at forommeldte Danste Konge Canutus M. 
til hvilken Maicontenteme af Norge i Mængde forsamlede sig/ SU. 

1029.
(q) Dette vores Skribenters Foreg,'vende kommer meere overeens med Sandie' en, end det, som

Svrnffemeene, nemlig, at deres Konge Oluf skotkommg ffa! hare tek- minet N rge al» 
leene. I.QCCENIUSin biß. Svecica L.I p.n5 skriver : Regntun vero Norvegia jujlis prafi- 
diis firmatum aliquamdiu Olaus Skotkonung, for e in remunerationem auxilii Dano praß ¡ti, 
poffedit, Thi bf fom det ikke havde varet de Danske derom ar ère iv conqvetere Norge,eller 
,det ringeste en Deelderaf, havde ke aldrig begync Krig med Kona DI ifTriguinfon. Og 
Feer Mand v ed desuden, quod jura foederatarum fint aqua' a. Altsaa hñededekke varet fo- 
cietas leonina, dersom de Svenske alleene, medde Danskes Melnlkelse, havdcprokteretafal- 
le emolumentis, ved bet* over den NorsteKonge erholdre Seytr. Derfore taler 04 jAC. WIL
DE i fin hiß. Svec. Pragmatica c. 3. fiEL I. §. 14. ».ey om meere, end en tredie Deel af 
Norge, som efter denne Seyer stal vare de Svcnste tilfalden.

(r) Fornemmelig mas ifw Mrgef vcl havevåret kyndig t Kri'gs-ñonñen.dersrm det ellers er sandt, 
at den Kongelige Svenste Prinzeffe ingris med nogen Grund har toort sige til hendes Fed>r0- 
lafSkotkonung, da ha a en Morgenstund havde fanget z. Aggerhsns, oa han spurte vende : Om 
hun kunde nænne ham en bedre Jagere, end han vart arRsng Olaf i VZotge bavde een 
Morgen dræbe 5. a; ve sm»» Norste Ronger, og indtñget deres Lande. L0CCEN1US 
hiß» Svec. L. 1. p, 2/.
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1029. nodde ham til at flye afsir eget Rige ; hvor da imidlertid den Dan- 
ffe Printz 8veno, i hans Sked, under hans Herr Faders/ bencevnte 
Kong Canuri M., Proreétion, opsorte sig i Norge/ som Konge, (s) 
Dog varede dette de Danstes Herredomme i Norge ikke lcenge; men 
Magnus, nestbemeldte Olai s. SvN/ hovnede an. IQZ4. hans Herr Fa
ders voldsomme Afettelse saa eftertrykkelig/ at hand atter blev Herre af det heele NorsteMonarchie/ og ikke alleene nodde den Danste Printz 
Sveno til at drage hiem igien/ men og efter Kong Canuti M. Dod fik 
og maintenerte Danmarks Crone selv imod hans Soster-Son8veno 
Éitrirhfon saa lykkelig/ at hand af den Aarsag endnu efter Kong Magni 
Dod maattefore Krug med hans Halv-Broder Kong Harald Hard- 
raadk/ som efter ham blev Konge i Norge/ og ikke alleñe ey torde tcenke 
pua/ at erobre paa nye Kongeriget Norge/ menmaatteogvcrreglad 
ved/ ar hand endelig beholdt Danmarks Crone/ den hand dog har haa
ret under mange Uroligheder/ fom baade ind - og udvortes Fiender for- 
aarsagede ham.

§• 3*
Denne Harald Haardraade er det z hvis Afkom siden i mange 

hundrede Aar ndi een bestandig Lime arvelig have besiddet den 
Kongelige Throne rststorge, og/ ligesom de enten/ snart deele- 
de Riger, siart igien een alleene beherstede Monarchiet/ har ftaaet hos 
deres Naboer/ Danske og Svenste/ i mindre eller meere Anseelse, 
indtil Guds Forsyn paa det sidste foyede det saaledes , at/ efterat de 
Svenste an. 1Z19. havde jaget deres Konge Pirgerum u.ud afLandet, 
for den paa hans Brodre Erico og Waidemaro udsvede Grumhed, 
hvilke begge hand havde ladet doe iFcrnisel af Hunger/ den Norste 
Konges Haqvini vi. Daatter-Ssn / Magnus, der tillige var den saa 
ynkelig af Hunger omkOiNne Svenste Printz Erics Son, endffiM 

S s 2 hand
(s) Dotsitgyndke de Nor?e da forff athLnqe efter Kong t"snutum, men allerede manne Aar 

tilforn hasde denne Monarch sine Clunker iblant de Score i Ruret. Thi f. E i tøn Armée, 
hvormed han A 1017- undertvang Engrland, beisndk ssq enN rss Fm'?e, ved Navn Eric, om 
hvilken de" heder in Encomio Emma Anglortim Regina ap. DU ( HESNE f 169. Eric (¡vidant 
Dux ¿7 Pri reps provincia, qua Norvega dicitur - » Cnutr nis Regis intererat officialibus, 

' JAM DIE ILEI SUBDiTl/S, vir artnis Jlreuuus, omni honorificentia dignus. 
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hand pan den Did ikkun var er Barn paa 3. Äar, eller lidet der
over, eenffemmrg blev samr-kt ril Longe, (t) Dwne Magnus 
nu, (hvilken de Svenske for hans Letsindighed/ som hand siden i hans 
Regierings Did i adffrllige Tilftelde ffal have udviisi, da hand i sar 
meget let lod sig betrekke af dem, der talte ham efter Munden, til 
Spot kaldte åL, i. e. blanditiis delinit  um, en Herre, der har Godhed 
forHMere og fremdere/) var, formedelst hans Frn Moder 
Ingeburga, forber^cte Long HaqVmi vi. Daatter, at anfee som en 
Lron-prmtz af det fra Arilds Tud arvelige Longerige Nor
ge/ og hand bekom det ogfaa endnu i dette selvsamme 1319« Aar, da 
Kong Haqvin uden at efterlade andre mandelige Arvinger dode. 
Saaledes vare ved hende de tvende mcrgtige Riger, Norge og Svcr- 
rig/ kommen under eet Hoved, og den elendige Tilstand, i hvilken Dan
mark befandt sig under Kong Chriftophori 11. Regienng, bragte hos 
Skaaningerne/ (hvilke vare misforneyer med den til Grev Gerhard 

cg
(t) Hvorledes Rrgtts Forstandere/ Matthias Kettelmundi, batdenne vn§e Prinz PÑÑ sine me 

frem for Folket, og derved bevtrgede det tit Medlidenhed, at samme satte ham hans Forfar 
dres Krone paa Hovedet/ er en Ting^der forekommer hos alke Hífíoríeos : Mcn ar ban t Sver» 
kig ex jure flanguinis. har bejîeget Thronen, kand vet ir f e justes : Dög Maae man koiUM 
dre sig over, hvorledes den i de Nordiste Historier ellers ikke ufwfatnt ALBERTUS KRAN- 
Z1 US bifl. Sveeica L. V. c. 2^. f m 5.64. har viliec strive * at det var ham ubevidst' hvoraf 
det var kommen, at denne Prinz har bekommet beaqe Rigers, Sveriges og Norges Scepter, 
da dog Aarsagen klarlig ligger for Hyen i dette Schemate genealogkor

Magnus Rex Sveciæ, HaquinuslV, Rex Norvegia^
ï—-----------------------
Birgerus IL Rex Sueciæ, 

Regno pulfus ob 
crudelita

tem..

—............—---------------------------1

Ericas, Sueciæ
Princeps, fame necatus 

in carcerer
k*------—

Ingeburga,
Hæres Norvegix,

Erici uxor»
------ >

Magnus Rex Sueciæ,

1

!0?*n faa flittig føm ALBERRT. KRANZ.lUScnb maae bave y$ret, saa begaaer han dog idet' 
te Capitel tvende merkclige Feil : Den ferste er, at han fingerer tóente Magnos, den een? Erici 
Sen, og ven anden Erici Senne Sen, og foregføtr, at den forste ska! paire d od som Konge I 
Sverriq a, 1526.z da doa dette er fa!;Tt, øg Magnus, Erici @øn, Konge i Svema, om hvilken 
hertales, allerførst er dod ä. 1374. efter at han tilforn var fordrevet f a Land o« Riae. For 
Let andet, at han udgiver den Rorike ingeburgam for den afham bencrvntc Magni, Erici So is, 
Gemalinde, da hun dog var hans Modet, og just den selvsamme Dame, der ester hendes Ge< 
måls Dod oegtede den navnkundige Danffe Herremand, derstd'nb'cvH r'uq t Hall'nd, Xnud 
Pors. Hvilken Irring han øg totidem verbis begaaer i hans hiß. Norvag. L. VI. r. 4.&J. ?. 
M. 748. hvortil han endnu paa dette Sted leager den tredie Feil, føreaiventze, a'KwaMagnur 
af Sv 'rrig har overvundet Kong Haquin gs Norge, og saaledes ex jure vitioriæ M have herstet 
over begge disse Riger.
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og Johann tilHolsteen og Wagricn gierte Ceffion og denne Herres 
derpaa fulgte flette Regiering/) SenRefolution til veye, at de virkelig 
vilde overgive sig til Kong Magnus, der og, for at blive desto visseré 
paa denne Provinzes rolige Besiddelse, tilkiobte sig Grev Johann af 
Holsteen hans?rLrenüon, (u) og folgelig var, i smTiid/denmcrga 
tigste åsnge i Norden- Dog Guds Forsyn havde under hans Per
son tiltcmkt de Noedlffe Riger en endnn stirre Lykke. Thi da 
hand giftede sin Printz Haqvin, hvilken band ikke allene overdrog Fcel- 
lcdffab i Reqieringen, men og Kongeriget Norge selv, med den Danffe 
Princesse Margareta , Kong Waldemar! lV. Daatter, blev ben 
lagt Grund til de g. Rigers siden paafnlgte Foreening, hvorom 
vi nu, siden det folgende deroer altsiimmen derpaa, ville mdfore en 
kort Beceming.

§♦ 4'
Nemlig hoybemcldte Dronning Margrete havde an.iz65.idette 

hendes Egteffad med Kong Haqvino avlet en Printz Olaum, der efter 
Ss z hans

(u) Gpørsmaaset selv, hvsrvît man künd anset dette Kiol' for gyldigt eler ikke ? kand nu omstun. 
dee i »ore Tider være de Danffe saavel som Ssenste ligemeget ; thi hverken den eene eller anden 
Nation hrrnu nogen vidtre Aarsag i henseende til denne Provinz at reñsñere paa faa længe siden 
forløbne Tider. Imidlertid er d, t dog at undre paa, at der endnu findes lærde Mæud, som 
ville dette Kiøb for gyldigt : Da det dog er en fornuftig Regel i Natur-Retten, quod
nemo plus juris in alterum transferre posfit, quam ipfemet habet. Undersøger MSN NU ester
denne Prør e steen den Contrast, hvilken Kong Magnus har fluitet med Greverne af Helsteen, saa 
fia! man finde, at d-t er plat umneligk, at hand formedelst samme har kundet acquirere jura do
minii, da jo disse Herrer selo intet dominium havde, saasom Kong Chriftophorus li. iff ; havde 
solgt dem Skanne, men Wm sat det iPant. Setter mon ftemdeleS endnu dette dertil, at 
Kona Chriftophorus II. af Danmark, fem <11 Rex uitifrudluarius eller fideicommiiTarius, soin 
Polifci og Publicisterne pleye at tale,ikke engang har ha't Rettighed ti! at pantsette sine Staater 
og Provinzer, og altfaa at den imellem ham og de Hvlsteenffe Grever foretagne Handling ipfo 
jure var ugyldig oq magtesløs ; saa finder man et nyt Argument, hoorforeKong Magnus ved dén
ué Cesfion ikke havde kündet erlange et Jus irrevocabile & perpetuum : Saa kunde ey heller den 
af de Skaanffe Stænder gierte godviîliue Deditio patrocinere ham ; Thi saa lidet som Kong 
Chriftophorus il. kunde imod deres Diilie stille dem fra det Danffe Riges Corpore, lige saa 
lidet kunde de uden Ko gens og Rigets Samtykke overgive sig ti! et fremmed Herskab. All« 
Naturens og E tastens Rets-Lærere er« udi disseasos fremsatte S.'utningersaa eenige, at vi ikke 
engang have nødig at nævne nogen af dem i Seerdelished : Og magffee det er steet i Henseen- 
detkldisse Grunde, af, efter BZO Vil Bidnesbvrd, paa hrjlkct pontanus L. vil. /’.453. 
i dette Tilfælde beraaber sig, P rven felv, hos hvilken man ellers kand erhelde alting for Penge, 
har vegret sig, at confírmele Kong Magno S'aanes Eyendom, endffiont han stivillig bød si
tii derfor at erlegge uarlig Skat til den hellige Fader.
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hans Herr Mor Faders, den forbencevnle Danste Konges Waldema- 
ri IV. Dod, lykkelig overvandt de i Henseende til hans Succeflion i 
R'gierinqen af nogle Rigs Stcender saavel, som den Mcklenborgiffe 
Fyrste Albrecht t der rwstammede af Kong Waidemari IV. celdste 
Daatter Ingeburga, ham giorte Svoerigheder, fornemmelig ved de 
Jydste og Skaanste Ståenders Hielp, som af Decrero Electionis ap. 
HVITFELD. fs$6. og PONTAN. f 503. sees/ og desteeg IZ7). i 
sit Alders ellevte Aar det Danffe ^Psnarchres arvelige Thrs« 
ne. (w) Jeg troer og, at Dronning Margrete paa dm Llid god

villig
(w) Jeg kalder denne Throne med god B-tnnksomhed en arvelig Tdrone,og folger herudi ben Mee» 

ning, hvilken nsqle i dette Lands Historie meget v-l verferede afhvilkejeg ikkun vil 
Nsikvne OTTO SPERLING in Comment ar. de Regi o nomine ¡¿ptitulo Septentrionalibus omnibus 
ujitato, p. 286. fqq. øg THORMODUM TORFÆUM in ferie Regum Danta, p. 248. ollera 
de med gode vg uomñodelige Grunde havebeviist Gaasom og idlant Fremmede, dcr med Flnb 
have afhandlet benne thefin, ¿f<$r fOH, BUNO rrünie: si! S ed, boi¿ defenfio juris hxre. 
ditsrii,'mod BaronRssencranz ersaa bekient, atdeteyer nodig at beuge mange Ord derom: 
Alleeneste, eft r min ringe Indsigt- erdeiteat udsettei dette hans Arbeide, at, O ) vaden gode 
Mand selv ikke har havt nogen synderlig Kundflab om den almindelige Staats Reet, har han 
sammenstcadt gode og flette Argumenter, uden tilstrekkeligstudicio, hvilket end ogi den beste 
Sag giver Leylighed istunodig Mund-Klammer: Derhen reign er jeg f. E. «aar han-.z,. vil 
bevise noget deraf, at Elaldanus ved et Testament har indsat Un^vinum til en Cron Arving; da 
dog det h.-ele Factum et meget uvist, og maaffee harttaldanus og alle hans Regierings-Forret' 
ninger aEtcene»æretSaxonis Digt og Paafund. item, naar han p.64. p. 74.fqq. og/>.yo. ber» 
aftager et Argumentfor Kongernes Arve Rettighed, fordi undertiden umyndige og endnu mim 
deraariqe Prinzer have baaret Tronen. Ligeledes naar han />. 89. flutter ; fordi at Stænderne 
ester Kong chriftiani il. Afsettelse dog alligevel have tilbudet hans Gemalinde ifabellæ Tronen, 
saa maa Danmark have været et Arve-Rige. Saa staaer det og (z.) mig ikke au i dette Serf, 
at. naar han vi! beviise noget, tager hand af nyere Skribentere Ordene, hvormed de fortælle et 
Factum, alt for noye, da det dog er bekiendt, hvor til flige Mænd in faétis hiftoricis give deres 
Tanker frie Toyel: Man kandsceetEr mpc!derpai/>. 7S. hvor den Emphafis, han soger i Or- 
dene, alleens beroer paa MEURS 11 og P0NTAN1 Beretninger, hvilke m astee have streven 
kiffe Ting for det lose, uden at betænke, at der nogensiide ffulde kommr eu Ti d, da de Ord af 
fgnare, fuccejfdrèm jibi (latuere , partern Regni alicui pojjîdendarn tradere , skuide bemærke 
det, som LÈO derâf vil beviise: Dog betager alle disse ufuldkomne Slukn ngèr denne Sags 
Sandhed intet, nemlig : At Danmark t forrige Trver virkelig har været et Arve-Riger 
Og'kunde maa endelig indvende til Bunonis Forsvar, at endffisat disse thefes ikke kunde passere 
for gyldige Argumenter, saa vare de dog Argumenta ad hominem ; Thi lad være, at MEURSl- 
US og P ONT A VUS have nt ,'ere skrevet ex ingenio, end ester Sagens Nöy ' Overveyeise : saa 
ere dog deres Boner trykte, enten >«st paa den Tiid, eller kort tilforn, dn Danmarks Rigens 
Rrnrv ailermeeft havde fat fi3 ven Indbildning om en uomftrænk t Val.Rettighed i 
Hoveset. Hvorfor dar man da ikke paa sam me Tiid sogt at beviise, at deres Beretninger vare 
falste og oodiqte e l Og dette samme er d r, som man i he tseen er<1 SAXO kand indvende. 
Tdi lad være at hans heele Historie om de ældre Tider for C leist' ivdsel er fingeret, sta er det 
dog rimeligt, at hand saaledes har fingeret den, som det dest kunde passe sig paa de Tiders

Til- 
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villig af Rigets Stanser har ladet sig gaae forbi, fo^ fte 
begge Rigers , Danmarkes og Morges, Lrone foreenet paa 
heades A-ns Hoved, (x) faafont ikke det årringeste kand frem- 
fores, hvorfor den Kongelige Printz Olavs , og ikke meget mere Hans 
Fru Moder skulde felge hendes Herr Fader,, Kong Waldemaro IV, 
udi Regieringen, da dog al jus fuccedendi, som denne Printz til sin 
faveur havde kundet allegere, havde sin Udspring fra denne hans 
Fru Moder, og formedelst hende er devolveret paa ham, hvilket vi af 
den Aarsag unsere, for at bane Vey til desto lettere i det folgende at 
viise, hvorfor efter Kong oiaiin. tilig? Dod Danmarkes Crone ned- 
vendig igien maatte falde tilbage til denne store Dronning, saasom 
det i stig Tilfcrlde hedte med hende: qvod differtur, non aufertur.(y) 
Fem Aar derefter, nemlig 1380. bode og den unge Danffe Kong 
Olai in. Herr Fader, Kong Haqvinvs Vil. i Norge, og altfaa havde 

denne
Tilstand, dahand skrev dm. Men nu aaaer hans Beretninger over alt ud vaa en Arve« 
Rettighed. Ergo quit famine i det mindste i S/IXONiS T id udi Danmark. Til de mange 
isaaFald af andre fremfort? Beviser kunde man mdnn maask-'e foyedeOrd, som vi sinde his 
DUDONEM demorib. &adisNormannor. L. III. f m. ap. DU CHESNE, h»vr det he
der meget eftettlyktelig: GensDacigena nefcit famulari, nifiuni foliSeniori.

(x) Men vm da allerede, eller i det mindste r;8o. efter Kon« Dod, tt oprettet et udtryk
keligt Fordrag imellem Droimmg Margrete oa Rigens Raad i Norge, atNorgc efterdags 
til evig T'iv «Vulve med Danmark vcere og blive foreenet under een Ronge, som HV1T- 
FELD f.565. koregiver, eren Sag, den oi ikke understaae os enten at beknvfteÄer negte, saa
som han om facto qvæftionis ey har givet fia fuld kommen Oplysning, at man tilfulde kand lide 
paa hans For««i!cife. FONTANUS, der, som bekiendt er, har ssrevet sin Historie meesten« 
deeis nur- r de r larrde Rügens Canzlers, Chtiftian Frifes, normere Correction, taler herom f.yos. 
som ornen Saden niarr paa den Tlidfsrstbegy meat behandle : Agi cum Regni Nor vagid 
Proceribus cœptam, ut ipfi in gratiam Danorum, qui 01 avum, ipforum etiamfitafu,ad Regni 
Danici diadema promovijj'ent, id vidfim operam darent, ut Dania Norvagiaquetnperpetuum 
contunda uno fub Rege haberentur. Lig? dei samme, OgimetUieere,siger »Sogs«» MEURSI- 
US Ub.IV.f9p.

(y) Dersom alrertus kranzius vir en Scriptor coævus, saa behovede man skke engang 
denne Prafumtion, men vi finib- strap see, at den kloge Dronning Margareta derved, at hun lod 
Crone«sette r-a hendes Prirz Olai Hooed, lige faa lidet havde sagt sig fra Danmarks Rige, 
som i vore Tider intet fornuftigt M-nneske kunde fatte i S-nde at ñatuere stiqk,efterak nu viv
rende Konge i Spanien Philippus V. for nogle Aar siden refignerede Cry k og Scepter i sin 
Sons Htvnver, og siden, da denne .tit for tilig gik alt Kiod« Mv, iglen besteeg denne engang for» 
ladte Throne. Di ville dog hore KRANZ1UM selv, omeudsti, nt vi, a> forberorte Aarsag, if, 
kekundetvingenogen, atoan stal anta ge hans, s m en »rigere Skribents, Berewing for fuld er 
Margaretha Regina, siger hüN, L. VIII. Cbron. Dan. c. 40. profecía in fut i am eum 01 ao fi
lio, Proceres Regni Daniafibi devinxit, filioque jurare COÉGIT.
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denne Herre kundet fore sig op, fom en rctmafig Konge til Dam 
mark, Norge og Sverrig,hvis ikke der sidste Rige allerede 311.1363» 
havde begyndt ar opsige fin retmessige Konge, den forbemeldte 
Magno Smek, Trostab og Lydighed, og i hans Sted udvaldt og ud« 
raabt Hertug Albrecht afMeklendorg til Konge, hvilken ogfaa Krigs- 
Lykken var i saa vit gunstig, (z) ar hand t et an. 1365. med Kong 
Magno holden decifiv Feld - Slag , sik ham fangen, af hvilket Fan
genskab hand ikke forend efter 7. Aar, nemlig an. 1371. ved hans sidst 
benævnte Sons, Kong Haqvini af Norge, seyerrige Vaaben, blev be
friet, dog uden at hand igien havde den Lykke at komme paa den Svenste 
Throne, saasom hand faae Aar derefter- nemlig 1374. elendig drukne
de. Men det er saa langt fra, at Kong Olaus in. der imidlertiid, for 
hans Ungdoms styld, stood under sin Fru Moders Margareta? Vcrrge- 
maal, ffulde have forgicet sin retfærdige Prætenfion paa fît Fcrderne 
Arve Kongerige Sverrig, at meget mere HVITFELD. f.557. $7»♦ 
PONT ANUS f. s 04. <¿r £.506. 0g TORF ÆU S in hiß. Rer. Norvegicar. 
P. IV. L. 10. C. 7. p. ror. erindre, hvorledes hand i sine Diplomatibus har 
ffrevetsig den rette Arving til Sperrig; verum Svede heredem ; 
hvilket de af hans endnu i Behold varende Breve, hvoraf, iblanc an
dre, de for deres roosvcrrdige F liid hoytcrrede Herrer Forfattere af 
det Danske Magazin t.i. p. 34- & 35. have lagt den lcerde Verden 
tvende for Synene, tilstrekkelig udviise. Imidlertid behagede det Gud 
ikke at ffenke denne Herre en langvarig Regiering, saasom hand an. 
1387. i hans Alders 23. Aar dode, da tillige med ham den gamle 
Norske Konge-Stamme, gik gandske til Ende, indtil eeneene« 
fte fornemme Normand, tragen Jenstn, der efter hans hos 
HVITFELD i hans Rrgs-KrMk P.iv.f.sig. ogPONTANUM 
L. IX. biflor. Rer. Dan. f sit. optkgmde Renunciations-Aâ kort derefter 
frasagde sig alle sine paa den Norffe Crone havende Rettigheder og 
Fordringer.

§. 5. Saa-

(z) Altsa» er det grndffe urigtig, rmv ALBERT. KRANzivS Lß.V. biß. Smc. f.m. 
568. skriver : Magnus conquievit ) ¿r* Albertus Rex omnia pro jure fito tenuit per multos an- 
nos pacifice , jam dudum confirmatus in Regno , cum defuntto Magno nemo Juperejjet, qui 
obganniret*
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§. 5-
Saaledes faae nu Sverrig sig forst i den Frihed, for al Verden 

at legitimere fom en retmcesslg Konge, den forhen egenmcrgtlg via 
faéti udkaarne Kong Aibertum, og endffløttt hans Udvcelgelst til 
denAongelige Værdighed i sin første Begyndelse havde vie
rer en urigtig Handel, saa l/øvte den dog op at verre det, efter« 
jom de, der fordum havde forretter den paa en ulovlig Maa« 
de, nu havde bekommet en uimodsigelig Ret, til at udvælge sig 
en egen Konge; Thi den bekiendte Grund Regel i den borgerlige Ret: 
Qvod ab initio nullum eft, ex poftfaéto non poteft convalefcere,. 
passer sig vel ikke paa flige ftie Folkes Handlinger, siden intet er jo 
naturligere, end at Arve Riger, (a) naar den Kongelige Familie, der 
har havt en Arve Rettighed til dem, er udflukt, igien maae bekomme 

Ret
(a) Vi anfee Sverrig hidindtil , (ôm et A've Rtge,haabende,at ingen skal tage os det ilde op. 

Ni bave ved andre Tilfalde yttrct vores Meening, at fom olie ting, saa sg et R'ges Ret, 
ligheder ogRegierings-Form ved Tidens Lcrngde ogVedkommendesGamtskke kaud 
forandres, og vilde altsaa ikke proponerebettc som et Jus publicum Regni Suecia modernum 
betreffende Sp^rsmaak. Meget meere, som vi agte Rongens af Sverrig Mafestret, 
foin afEud heiliget og forordnet, faa centrere vi Rigs-Standernes h^ye Rettighed« 
med en ydmyg 2Lrbyidighed, der ey tilstader os at strive ever lare noget, verkünde 
vare enten den eene eller anden til Zornarmelse. In. idlertid er den storstr Deel af deres 
egnrSkribrntere ikke imod denne Meening, faafom den fi rdum larde Proteffor i Aboe MI
CHAEL O. WEXONIUS i hans Epitome descriptionis Suecia, Gothia, Fenningia ¿7* fid>- 
jt¿lamm provinciarum L. V. c. 2. hvilken rare Bog den sott um beromte Hanncverste vibli. 
othecarius HAHN, har ladet indlemme i hans CeUeftioni Monumentorum veterum ¿T recenti
um, T.II. p. 149, j'q, saaledes skriver : Moderato igitur Regum five Gubernatorum imperio af- 
fueti hi Septentrionales , nihil antiquius habuerunt, (nulla etiam adhuc de eo lege promulgata,) 
quam UT FILIUM SUPER THRONO PARENTIS FULGENTEM ASPICERENT 
Nec minus Regnum, quam catera Patris bona, aquitate quadam ¿T (ludio erga imperantes 
du ih, AD GNATUM PERTINERE JUDICARUNT. £)i] endssiont han cap. 4. p. 2)4- 
synes at meide om et Val, saa setter han dog dertil, at man fornemmelig havde befalet de til 
Vallet deputerede Rigs-Stander, at de uden vigtige Aarsager ikke skulde gaae fradet Kongeli' 
ge Blvd. His Regem fuo ¿7/ociorum nomine decernere competebat, indigenam, non extrane
um, ¿T, fi fieri potuit, Regia fiirpe oriundum, qui Regno prae/Jet, jufiitiam adminifiraret, pa
cem tueretur. Og er det t far merkeliqt, at ban l. c. p. 256. ey har trsstet sig til at d^y de 
R'gs Spandernes frie og ubundne Val, førend vedde Tider, da Rong Magnus Smek 
blev sar fra Regirringe". Gom da nu denne Skribentisar bestyrker vor Meening: saa lader 
det Spo smaal Aq og let besvare af disse Præmiffis; om »et paadeSvenstes Side bar kun- 
bet (tee dejure, at ve kunde affette denne Ronge, og med ham forandre modum fisc- 
cedendi ?
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Ret til et frit Val. Og endstiont, dersom vi havde en tilforladelig 
Efterretning om disse z. Rigers Oprindelse, det maastee vilde kom« 
me Soleklart for Dagen, at de saavel ex propagatione fangvinisjom 
qvoad ipfarum civitatum multiplicationem havde en med hinanden 
stelles Udspring : saa vilde det dog blive vansteligt at bevise, at nogen- 
sinde fligt Paétum inter Reges cohæredes vel inter ipfa hæc Regna 
var oprettet, at cujus Regni Rex ejusqve familia exftinéta fit, illud 
cum alio Regno denuo coalefcat: Uden hvilket Fordrag MÑN dog, 
endfkiont man vilde præfupponere en almindelig stelles Oprindelse, 
ey kunde andet, end sige med den lcerde pufendorff inDijj'.de 
Sy ft emat, civit at. §. 4. in Analeilis Politic, p. 272. qvod divifto Regnorum femel fa- 
ila in perpetuum durare intelligatur, nec in unum coëant illa regna, qvs ex uno 
provenerunt, nifi novoutrinqve fufcepto ailu. Dkl pleykdk Dronning Mar
gareta, effet PONTANI in hi ft. Rer. Danic. L. VIII.f. <03. 0g T0RFÆI 
i« in ft. Norveg. p. IV, l,io. c. 7.ff04. Vidnesbyrd, altid at strive sig DEI 
grati i Norvegiæ & Sveciæ Regina, hvilket hendes Diplomata, hos 
HVITFELD Chron.P.IV. f s63.373-575. 57<f J7<P-0Q PONT ANUM /, c. 
L ix. f 514. sióyts, udviise; dog er dette meere den Titel, der tilkom 
hende som en Enke-Dronning i Hensigt til hendes Gemals Haqvini 
Vil. Prætenfion, end at man deraf stulle kunde flutte, at hun for hen
des Person havde haft nogen Prætenfion paa Sverrig, hvilken hun 
ikke engang var i Stand med nogen Skin afRet at formere paa Nor
ge; faasom man i Christenheden ikke stal finde et Arve-Rige, som og 
paa Kongernes Gemalinder er arveligt ; men, dersom dennem Succes- 
fionen forundes, er det altid en Chara ¿1er af etPatrirnonial-Rige, og 
Ñt 8ucceñionen fuldkommen dependerer aflrnperantis frie V llie. 
Ligesaa tilkom, efter Kong 01ai lii.Dod, de Norste en u disputerlig 
Val Ret, (b) ihvorvel det synes, at de selv ikke have erindrer sig det;

siden
(b) VoresloerdeHerr Ttà-Raad Hsjer setter vel i (tit kuryzefafften Dännemärkifchcn Ge

schichten p. roo. gan ike rehat Norge allid bar v«, et et2srve-R ge ; Mcnnaarhanfsrst 
begynder den arRrgets Stcendrrsig tiltagen frie ValR' ttkgheds Periodum, med K ng 
Chrifiiano k., sager det en Sag, som veho^r nrrrmere Oplysning; Th', so-n allerede er er, 
indret, saa har ben mandige Dronning Margareta,efter den a'mindelige Gtaats'Rets wr ufn'ge 
Grund - Regler, ikke kundet komme til denne Crone, uden ved et f ■< Va! ; med mindre man vil
de fingere vqsiae, at de Norske havde meent, at ligesom, efier Borgerlige <ovr. For«t- 
hre arve deres Bdrn, fåa kunoeog deres Rongsrige ved S-nncu arvelig transfereris 
paa Moderen ; Thi da -e,saavlt mig er vitterlig!, ikke have havt uegen i'srtidev Legem de 

fucce
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siden de endnu i de sildigere Tider, i sirr i den Hyldings-A<ñ, hvilken 
de have tilstillet den Pommerffe Hertug Eric, da Dronning Margrete 
havde udseet ham til hendes Efterkylgere, med udtrykkelige Ord be» 
krcnde, at de, efter de Nsrffe Loves ttøye Undersigning/ have 
befundet, det sandt at vcrre, at denne Eric maatte vcrre den rette og 
ncrrmeste Arving tll Kongeriget, saasom de derhen herende Docu
menter heele hos hvitfeld i.c.f.^77, og $$7. og pontanum 
/. fzj. ere anforte. Men denne Knude synes mig dog ikke at vcrre af 
den Bessñffmhed, at den ja kand oplofts. Jeg troer meget 
mere, at de Norffe, da de havde seek deres gamle Zxottge» 
Stamme ndstukt med Oiao, have t Førstningen, allene 
af frie Vrlüe, udvalt Dronning Margrete, og ved den Lesirg- 
hed overdraget hende Eronen for sig og hendes Arvinger. 
Men da denne Dame var en Enke og udenLivsArvinger/ faa er det 
Sporsmaal faldet dem ind : Hvo der da egentlig engang ffulde blive 
deres Cron Arving, i fald hun ky ffulde tanke paa nogen videre For» 
andring/ folgelig doe uden Bern? og dette sidste Sporsmaal havde 
de ba examinevct efter deres borgerlige Love/ og stuttet/ atCrone og 
Scepter ffulde gaae i Arv, ligesom det pleyer at gaae til ved andre 
Succeffionibus ab inteftato iblant de Norffe Indbyggere ; ved hvilken 
Leyligheddet forstrevne Refulrat til Printz Erics F aveur og Beste er da 
befundet mecst lov stikket og saaledes bleven afsagt. Anseer man nu 
Sagen paa denne Maade, som da efter min ringe Indsigt er denna-

Tt 2 turligste
íuccesfione Regia, hvorved btttttt spuett var afgiort, faa synes det/ at de have decideret flige 
controvertías Juris Publici ester ttl'Cë Privat-9Lvf, følt! bit nestfo'gende Exempkl 0M Lrico ko- 
merano endnu tydeligere lærer. Dog vilde dette ikkun blive en kiÄion ; hvilken vi vel ikke vikle 
sctte imod/ det man ellers lærer i Skolerne, of Controvertí« juris Publici, af hvilket Slag
denne er/ ikke kunde dommes efter beges civiles ; thi vi begribe ietkelig/ at man ffuloe tomme 
anderledes, dersom et frit Folk/ bec parjura autonomi«, selv vilde bruge flne borgerlige Love 
som en Rettesnor i saadanne Ting/ der ikke kunde komme anbre til Forfang, end dem selv : Men 
som FicHoner altid in rebus hiftoricis ere afringe Betybenhed/ sa a vilde og det beste fattes ved 
denne Objeétion. Dog vores Herr HAJERS forberortr Lærdom conncñerer ey heller med 
det/ som han selv i bemeldte sit Skrift//-. 4^0. bar foregivet; thi der lader ha« sig forlyde, at 
Rigs-Stænderne i Danmark Harde fr» den Calmarfte Unions-tid af harten frie Val- 
Reet : Men hvo me; ker ikke strax, at dersom denneLoreening kunde bringe faa meget til« 
vese, at Danmark formedelst samme var blcven etValRige, saa barde visseti Norge 
og maattet blive det samme om end og den gamle Rouge-Stamme, eller Ven saa bdyt 
elstte DronningMargretes Slægt bardelængere vedvarer. Bi bmrfe be-te ikkun for 
det loft/ for at demise, hvor nodiat det er.- alle Tiber udi baáis biñoricis bllige at see paa beres 
Forbindelse med ben almindelige Staats-Rct ; thi uden samme er Historien kun blot en Tidsfor
driv/ hvorafman ey har videre Nytte, end at man kand fortælle noget om forbigangne Ting.
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turligste og letteste Vey til at entledige sig paa eengang fra alle i dette 
fald mánde Tvivlsmaale: saa lader stg afKong Erics Arve-Rcyig- 
hed ikke drage nogen Folge til en Arve» Rettighed, som Dronning Mar» 
grete stal have haft for ham, meget mindre folger deraf med noget 
Skin af Ret den Slutning : Eric er^åer D romuttg Margre» 
te ex jure hereditario r Norge, ergo har Dronning Margúete paa 
samme Maade fnlgr hendes øøn oiao, eller hendes Gemal 
Haqvino, formedelst en Ølags Arve-Rettighed, i Reglerm- 
gen ndi Norge.

§. 6

Saaledes blev iblant de z. Nordiste Riger bar allene Danmark 
tilovers, der endnu ingen Aarsag havde at ansee sin gamle Rom 
gelige Arve-øramnre fom fornet og visnet,og af denne Grnnd 
ar tilegne sig et frit Val, (c) uden nred saa Skiel, at man enten 
vilde paaftaae, at uagtet den fra Arilds Tiid heri det Kongelige HuuS 
indforte Arve Ret, dog aldrig den saa kaldede Succeffio CaftiHana 
har vcrret brugelig, menvelcendenterneafSpille Linien, ligesom i 
Arve Riget Frankcige, ere bleven holden som udygtige til Succefllo- 
nen; (d) eller, da hidindtil ingen Dame havde herstkt over Dan

mark/
(c) Vel etc HVITFELDIl p. 555. og PONTANlf. Vidnesbyrd os herudi tvertimod; Thk

dersom vi flfol troe dem, saa er steax efter Haldeman ik Dod den gamle Konge-Stamme k 
Danmark afnogle Rigens Raad, som gierne havde snstet, at Cronenmaatte fettes paa nogen 
afben indfodte Adel, bleven agtet og anseet svm stukt og udgaaen; hvorfore de og fornemmelig 
af dette Fundament skal have sat sig imod dm Norste Prinz Olao : quoniam non decore fatie ex- 
ifiimabant, Dania Regnum, quod JURE ELECTIONIS Regem fumebat, quodque per Je 
Regi fuftentando fufficeret, Norvagia fubmitti, Regno non libero, aut (ita patefiatis, fed 
HÆREDIT ARIO, som HV1TFELDS Ord, efter FONTANI lyde. Men at
disse tvende laerdeM^nd enten have strevet dette afen blot fsrcfattet Tonke og Prejudicio, uden 
At have nogen videre fidem actorum publicorum for sig, eller og, saa fremt Sagen og saaledes 
er passeret paa Herredagen, at dette da meere maae have vieret nogle bialcontenters, end de re
delig sindede Patrioters, Foregivende, det stal uSyagtig vise sig i det, hvad strap videre stal 
fremsattes.

(d) Vi ville her vel ikke precise unberssge, hvorvit denne Jndvenbning kunde behage en Danss,
der ftuderer sit Faedemelands Historie ; men saa «eget synes os at vcrre vist, at adstillige Exem
pla domeftica sige der imod. Bi ville ikke fust gaae tilbage til de fabuletife Tider, men blive
stagende hos dem, i hvilke vi finde meere Vished. Wen hvvriedes kunde »el, efter Kong »em-
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mark/ man medvuo beringio Floro Dan. f. 513.• vilde tilskrive det 
Danske Rigens Raad: Qvod nef ilf crediderit, antiqviffimum orbis Régnant 
dejicere ad coium. Men fom vi / t î)ct mindste efter vores Begreb/ ag
te begge disse Indvendinger for ringe og ugrundede: faa ere vi fuld
kommen hos os selv overbeviiste, at Dronning Margúete/ ikke laa 
meget som hendes G^ns retmæssige EfterfMennde i Dan
marks Erones Arv/ men fom den/ formedelst hvis blotte frie 
Vrllie denne Herre fra tilig har besteget sine Forftedres Thro
ne/ der har stet den af hendes Herr Fader/ KvngWaidema- 
ro IV. til hende forplantede Arve-Ret/ reviviscere. Thi derfom 
man og her Vilde applicere den thefin, som nogle Feudifter har ved
taget: Qyod fæmina, femel per marem excluía, femper cenfeatur 
excluía: faa var det dog paa den eeneSide ikke faa let at giere beviis- 
ligt/ at dette Brocardicum feudale ikke meget mere er en Vilkaarlig/Md 
en naturlig Grund-Sandhed/ felgelig af ingen Gyldighed ad deci
dendas controverfias Juris Publici, udi et Land/ hvor flige Jura feu- 
dalia ey ere vedtagne; paa den anden Side vilde det blive vanskeligt 
at troe/ at samme lader sig extendere til den cafum, da en Dame i 
Faveur af hendes Son frasiger sig et Rigks Arve 8uccellion,j det saa- 
dñNNe abdicationes Regnorum & Renunciationes íucceílionum ikkun 
ere at forsiaae conditíonate, og under den tacita exceptione : nißfi
lius ante matrem moriatur, og endnu derforuden i de Tilfalde/ hvor den 
Canon skulde fore nogen vim decidendi med sig/plkyer den afStaats-

T t 3 Rets
«lmziDsd, Kong Gotrici ell.E Godofridi tvende Borneborn, Siguardus Gfi Ringo, (eller A- 
mulus, Annulus, som de Tydffe Skribent?«kalde ham,) have indladt sig i saa blodig en Krig for 
Luccesñonen paa Danmarks Throne, dersom denne Throne alleene kunde arves efter iuccerlro- 
ncm Francicam? Da jo, saa kremt MEURS1USend har Uret, der i» hifl. Dan f 37.fq. gjAp 
dem begge til GotriciDvttre-Bsrn, SAXO grammaticus/ lt8> dog selv ikke begierer 
at negte, at i det ringeste Sivardus har verret Gotrici Daatter Sen, og har ikke havt tn Davs? 
Prinz til Fader, men den Norffe Konge af lige Navn ; og dog alligevel har bane Son Regix- 
rus Lodbrog, efter ak hanselv havde sat Livet ti! ret Slag imod sin Lmuluni, Ringo, siden ob
tineret den DanEe Throne. Saabederdet og, for at give et andet.Exempel, estertrykkeligom 
K'NñSucn Eflrithfön hosMEURSIUM, f.Exento exhumants rebus Maguo, Regnum eß 
adeptus Sueno, Cornai M. ex forne Margarita Eflritba nepos. Vnde ¿T Eßrithius fuit co
gnomento appellatus. Eum Dani, non amore aliquo duili, fed NECESSITATE ACTI, 
QVIA E PROSAPIA REGIA NEMO ALIUS SUPERESSET, Regem fbi elegerunt» 
fkiont man Mi ikke précité kand bvqgr vññ d sie Meurñi Orb, faa bliver bog Faétum i og for fig 
selv nnegtelig, at Kong Suen Eftritbfön har erboldet sin Succetñons-Ret til Danmark as sin 
Fru Moder, og ikke as sin Fader Ulf. der var en Udlsmdltig. Og paa samme Maade har Erie 
Lamm ligeledes erlanget den Danske Erone«
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Rets Lcererne at reftringeres allene di hæredes collaterales. Dog det 
maae vcrre dermed/ hvordan det vil/ saa kunde vi og gierne tiistcede, 
at nogen, formedelst de endnu hosñVHkLQO i c.f.sp^fy. ogPON- 
TANUM /.c.//7^. i Behold vcrrende Hyldings Acter imod os vil paar 
staae, (e) at Dronning Margareta er ved deDanffe Rigs- 
Ständers frie Val 1387. kommen paa hendes Forftedres Thro 
ne, (5) endskiont vi ikke kunde indste, hvorledes dette rimer sig med 

de
(e) Man kunde vel indvende imod disse Diplomata, at Margareta maaflee, født Kong PKaldcmari 

IV. yngste Daatter, Rigs Ståenderne til Gefall, faalcdcs, fom i vore Tider den Heystfaliae 
Dronning Ulrica i Sverrig, glorvñrdigste Ihukommelse, saf en stvrdeles Staats-Kloghed havde 
rsteraivet nonet afhendesArve-Rettighed, for desto snarere at see satpaa hendes Hoved dette Ri
ges Crone, hvilken Defccndenterne afhendes «ldre Sostcr„jea meener de Mcklenboraifle Her
tuger, giorde hende stridig, som iblant andre erfares af HViTFELDf. ogifaadant
Fald kunde siden HV1TFÈLDSDom, den han /.;6i. har fået, nemlig, attRong Olaus V. 
i Ven -Henseende har havt en retfærdig Sag, frem for de Meklendorgisie Fyrster, fordi 
han merre kunde forlade sig paa si c Val til Danmarks Crone, end paa sin Fødsel, ansees 
fvrnoaet gyldigt; Men jeg kroer, at dersom man noye vi! prsve og undersøge Sagen, behover 
man ikke engang denne Exceptio», og at endog disse Documenter selv skulde beviist mcere for, 
end intet) r ores Meening : Thi ikke at tale om, som allerede den farde hertius i hans Noti
tia veteris Francorum Regni har gOkgivrt, at det Drb Eleélio hos Scriptores ante renatas litte
ras ¡He alletider tages i sin egentlige øg indskrænket Bemærkelse for et Val, i det samme ofte be- 
tkiancr folemr.em inaugurationem & promisfionem fubjeclionis, hvilken Meening selv det eeUk 
afdisse Documenter meget bestyrker, da Concipiente« af sig selv gisr denne Forklaring, udi de 
Ord: in veram fuoruvi Dominant, Principem ¿7* Plenipotentem totius Regni Dacia tutricem, 
videlicet $ ormyn&etife, benevole recollegerunt & acceptabant, videlicet unanimiter ¿7* con
corditer ELEGERUNT, ¿Tplacabant, videlicet HMDCDE • Saa 1'1' i selvsamme Diplo
mate caufa eleétionis saa tydelig anført, at man vel kand see, at de formeentlig betcignede 
Val Stcrnder r Danmark have metre rettet deres (Dycmreh paa Dronning rNargare- 
re» Succefftons-^,et, end nogen dem selv tilkommende Val-Rtttighcd : propter generis 
propinquitatem , heder det sammesteds , quoniam dixerunt, nullum hominem, linea notionis» 
DE SANGVINE REGIO IPSA ESSE FROPINQyiOREM, in veram Dan.nam - - - 
elegerunt.

(f) SporsMaalet selv : om Danmark i de «löste Lider har vceret et Arve Rige eller Val- 
Rige ? har paa narrvmende Tiid visselig ingen Indflydelse i vores Jus Publicum : Og endffiont 
jeg tilforn §.4. n nota fub litt. w. har yttret Min Meening for det forste, ligesom jeg og fuld
kommen er ovcrbeviist om, at, faa fanac teftimonia hiftorica, og de paa samme t deres Applicati
on sig grundende almindelige Regler afNatur-og Staats Retten noget kand giclde hos den upar» 
chufle Verden, intet andet nogen stade med noacn Sandheds Skin stol kunde bevises : faa tro
er jea dog, at jeg ikke fluide handle imod cn god Borgeres Pligter og cn det Añcrhoycste Kongeli- 
geArve-huus mcd allerunderdanigstTrostab farbunden Undersaats Skyldighed, om jca end» 
skisnt vilde bifalde nmærenbt thefi om Dronning Margretes Adkomst til den Danflc Throne) 
D'iingenafmineLcrsereersaauforfareniNatur-ReltcnsRegler, at ban )ø af sig selv flulde 
indste og føi staae, at et hvert frit Folk strap, naarden Stamme, der har havt en Arve Rettil 

* famme,
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de Diplomatibus, fom ñf bemeldte tvende Skribentere, huitfeld 
i. c.f: 57*' og pont ANO i. c.f sit. & sis. ere heele opregnede / udi 
hvilke hun udtrykkelig kaldes vera hæres et princeps 
regni DANIÆ, d. e. Daumarkes Riges Fyrstinde og rette 
Arving: (g) vi kunde, siger jeaz indremme og tilstaae enhver flige 

Poltu- 
samme, eruddod, kand ester Behag forandre den forhen i Brug værende Regierings-Art, og 
ved Fordrage forbinde den frivillig udkaarne Regent, saavel til en indskrænket Magt, som til en 
tydelig Frasigelse fra al den hans Formænd i Regieringen ellers tilstaaede Arve Ret. Ligesom 
det nustaaer flig en ndvalt Regent frit for, om han under saadanne Forbindelser vil imodtage 
den ham af Rigs-Stænderne ti!tænkteCrone,cllerikke: faa folger afdensMsdtagelse for ham og 
alle hans Eftrrkomere en Forbindlighed.der ikke anderledes,end ved nye Fordrage,igien kand op« 
hæves. Naar derfor den allerglorværdigsteStiftere af det nu regierendeAilerdurchleuchtigsteKon» 
gelige Akve-Huus,edrittl2nus i. i hans Capitulation, den HV1 TFELD f. 844 har opskrevet, ud
trykkelig tilflaacr de Damke Rigs Stænder en Val-Rettighed, saa forjiaaer det sig af sig selv, at 
den foregaaende arvelige Periodus t hansKongeligeAfkom har derved ophort saa længe,indtil det 
har behaget Guds allcrviseste Forsyn ar fremstille den A. 1660, igien med langt herligere 
Glands og Fordecle, og, da forhen de gamle Arve-Konaer i Danmark ikke kunde rose sig af en 
uomstrænkctMagt, da til dette Riges storste Lyksalighed, at give den Stormægtigste 
Ronge Frideric? HI, ifte allene enAroe-Rektighed sor hans l?eye Pofieritat af begge 
RiSn, men og en ñL/áe Magt i Hænderne. Riger, der ikke paa faa éclatant en Maade
formedelst samtlige Undersaaters samtydige Velbehag, som Danmark og Norge, have forandret 
deres gamle Regierings-Form, kunde vel finde Aarsag, hvorfor de ikke gierne tillade, at man 
meget skriver og diiputerer om deres forrige Staals-Judretning ; Men bos os barGudsGod- 
hed stiv bygger den Rongekige fouveraine Throne, og grundet den paa Underfaatternes 
Rierlighed ril deres faderlig sindede Monarch saa fast, at der vel ikke findes et ecncs'e 
Menneske i diste Riger og Lande, der ikke af Hiertet stulde hinste, arvet Rongelige 2H- 
lerdurchleuchtigste Arve-Huus ma ae f^re Danmarks og Norges Scepter i uforandret 
Slot og Velstand indtil Verdens Ende.

(g) Ja at Danmarkindtil den Liid har været et Arve-Rige, fligt beviser og de? Brev, som Rigens- 
Raad har ffrevct til Hertug Ch istopher af Bayern, efter at Kong Eric synceS aandsse ak have 
forladt Riget. Thi endski-mt HVJTFELD i hans Dedication til Kong Christian den IV. si
ger: at Rigens-Raadet i Danmark ved bans Val fornemmelig havde ladet fee den 
samme tilkommende Magt og Anseelse, og n^yagtig beviist, at det kom ikke an paa en 
GlegtÑabs Rettighed med den afgangne Ronge, men paa sin, Rigens-Raadets, go* 
de Viilie,hvem det vilde forunde SucceJJionen t Regieringen: saa udviser bog bemeldte 
Skrivelse det gandskc anderledes, sid-n dcrudi denne Prinz inviteres til Leonen, ikke ellene 
ut [anguinis Regii Regno proximus., og ombrdcs Ñt Modtage t>cnper amicitiam, qua [irpis 
ratione Regno conjungeretur, men Rig-Ns Raadet selv an sorer ibiant andre Aarsaaer tilsi Mts» 
fornoyelst mod Kang Eric sg det'e, at denne Herre havde vildet spille sin Fætter, Hertug Bugis- 
lao i Pommern, Crsncn i Hænderne, derdog ikkevar f^dtafRongelig Blod. Oa er det 
betænk ll-zt, ar Rigs Stænderne have fsyet til diste Beretninger, at de ar den Aarsag havde 
sat sig op imod deres Ronge Eric, fordi saadan hans Afsigtmed at befordre en Udlcen« 
ding ril e ronen, saa 'ængc endnu nogen at Rongelm Bl d var tilovers, var ubillig : 
ilos ei h aeparte perpetuo obfuimus tic t er giver fati fumus, quod id ex aquo&jure minus com

petere
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Poftulara, siden de ikke staae i nogen nodvendig Connexion mei) ncrr- 
vcerenñe Afhandling/ og/ ihvorvel vi holde dem for ubeviislige/ dog 
denne sinde give efter/ miar man kun iligemaade vil tilsiaae os/ at den
ne behjertede Dame formedelst et ikke mindre frie Val an.1388. 
har besteget den kongelige Throne i Norge/ og at det folgelig er 
uden Grund/ hvad hvitfeld* f. $73. fyregiver, at formedelst Kong 
Olaum V. Danmark og Norge under een Herre og Konge ere bleve» 
foreenede/ meget meere at Danmark indtil den Tud lige saa lidet 
har havt den allerrmgeste Prætenilon til Over Herffabet over 
Norge, etter tll en nødvendig Forbindelfe dermed/ som dette 
har havt til hiint.

§. 7-
Allene denne uforligelige Dronning Margrete faae sig neppe stad

fæstet paa begge Rigers Throne / for hun declárente Krig imod den 
Svenffe Konge Albertum. Vi ville her ikke lange opholde os med 
Grunden dertil/ men ikkun berore med faa Ord/ at det paa hendes 
Side aldeles ikke har manglet paa bevcegende Aarsager til at vcrre vred 
paa denne Konge; thi hand havde ikke alleene paa en uretfcerdig Maa- 
de fortrcrngt hendes Svigerfader Magnus Smek, som allerede oven 
for §.4. er fortalt/ fra Crone og Scepter/ (h) ogsaaledesforholdt/ 

saavel
fetere ex’tftimaremus, quamdiu e Regiogenere fø AD REGNUM QVASI LEGITIME PRO- 
GN TUS, princeps j uper effet ; med det endelige heel merkomdige Tillrg : at, ifald 
Hertug Christopher ved denne Skrivelse ikke vilde lade sig bevsege til at antage C?onen, vilde de 
vcrre angcrlofe, dersom samme paa den Maade blev hans Efterkommere unddraget : Si au- 
temeripi hoc pacto ema uibus Celfttidinis Tune EJUSQVE PROSAPIÆ Regnum contingat, non 
Nobis, feel fibi jusque jocor dis , quod imputet, habebit ; so NI Ordeñe lyde hos PONTA• 
NUM f. 610. hvilke han har oversat efter den hos hvitfeld f /0/. iniererte Copie.

(h) De Herrer Svenffe ville vel ikke tilstaae dette, og synes i det mindste JOH. LOCCENlUS 
L. in. p. 7?. bi ft. R«'. Suede ar. at v>rre heel fortsrnet derover, at nogle Skrivcntrre hase vil
let paabyrdr Kong Alberto sligt. Magno non vi erupv.it, slier han, nec per nefas, tit quidam 
volunt, inuafit Regnum, fed conf lio conjcnftique Procerum ¿T jure eledionis occupavit. 2(S tí1 
ne denne selvsamme Audior setter strap, faa Linier derefter, til : nec ille (Albertus,) forfan am
bitu plane liber fuit, og kuldkaster altsaa igien alt det, ha« bar villet siae til hans Forsvar. Dog 
vi behove ikke heller dette engang. Sagen viser sig klarlia, naar man ikkun vil merke, at Alber- 
«us, som Moralisterne pleye at tale/ vel ikke har vcrret caufa moralis til Kong Magni Dethronifa- 

tion, 
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saavel hendes Gemal, $ong Haqvino, som og hendes Son / Kong 
Olao, hvilke dog, som for er meldt/ Kongeriget Sverriges Besid
delse med al Rette havde tilkommet/ deres Arve Riger og Hcrssaber; 
men hand havde og udovet ftor Fiendskab imod hendes Herr Får/ 
Kong Waldemarum IV. t Danmark/ og endnu under Kong Olai Re- 
gicring an. 1383. ved et fiendlig Indfald i Skaane og Halland giort 
en Begyndelse til videre Blods udgydelse; derforuden pleyede hand/ 
til hendes og begge hendes Kongerigers Prcejudiz / i hans Titel at 
kalde sig Konge til Danmark og Norge/ folgelig/ uagtet at den Gud
dommelige Forsyn havde givet hende begge disse Rigers Scepter i 
Haanden/ikke vilde erkiende hende i denne retmcrssige Kongelige Vcrr- 
dighed: Udfaldet paa Krigen var og efter hendes Susse: Hun er
obrede ved hendes seyerrige Vaaben den storfte Deel af Sverriges 
Rige: Bissoppcrne og Adelen i Landet/ hvilke begge Stcender for
nemmelig vare ilde til freds med Kong Alberti Hunsholdning/ samt 
med den til hans ubodelige Skade i Utide af ham brugte Staats- 
Maxime i at befordre de Fremmede alt for hyppig/ antoge hende 

god-
tion, men bor dog ansees som caufa phyfica eller iuftrumentalis. Gaa ere og Aarsagerne, 
hvorfor denne Ksnge er blesen afsat, afingen Vigtighed, ogdeSvenfleselvvide, foruden det 
Puds han lod sig spille af Kong Waldemaro i Danmark med den hans Son Haqvino tånkte 
Brud, Kcev »enrici terrei afHolsteen Daatter, intet andet at foregive, end at han har vieret 
en losagtig Herre, ogudenNodafstaaetSkaane tilKong i^åldemarum iv. i Danmark. (Thi 
at nogle ogsaa ville legge ham til Last, at han i det mindste har v«ret vidende om, da hans Go« 
Lricu-af hans kiodelige Moder Llanca blev forgivet, forticner ikke engang at iaiendrives, saa« 
som dette tåin selv endnu er tvivlagtiqt og uvist, og mange meene, at denne Prinz er dod c« 
naturlig Dod.) Men som Undersaatter ikke ere deres Herres Dommere, saakanddennc Kon
ges foregivne Losagtighed ikke legitimere hans Afsettclse ; Thi den Straf, han dermed hårde 
sortient, kunde ikkun tilkiendes ham for Christi Damstoel, der bruger gaudsse andre Exfccuto- 
res til at fuldfore sine Domme, end Mennesker. Og Skaanes Aftrædelse er dm Tiid med saa 
stor Billighed fleet af Kong Magne, at samme i hans Levnets Beskrivelse giver den deyligst- Pro
ve paa hans Retsindiqhed og Kierlighrd til Retfærdighed; Thi baSreo Johannes afHolsteen, 
der havde sogt dette Land til ham, som vi altered, tilforn have sagt, selv ikkun havde det i Pant, 
saa maalte man gierne vide, med hvilket Skin afRet Kong Magnus har kundet acquirere ctO- 
ver-Herflab eller bestandig Eiendom derpaa? Vilde de Svenske indvende, at Magnus havde 
kisbt denne Provinz med Svenfle Penge, saa er dette dog af ingen Vigtighed; thi dertil, at 
matt acquirerer noget bona fide, horer fornemmelig, at den, som afhKndiger samme, ikke no- 
torie maa holdes pro non Domino. Og dersom det synes dem uret, at deres Konge unyttig bar 
sat Penge over styre, hvorledes kunde de da tage de Danske det ilde op,at de klage over, det Kon- 
Cbritiophorus il har paa en ubillig Maade forminbflet Rigets Provinrer 1
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godvillig til deres Dronning; Og da hun paa ingen anden Maade 
vilde modtageden tilbudne Sverrffe Crone, end meddetVukor, at 
den samme Arverettighed , føm hendes Gemal havde haft, 
blev hende iglen indrammet: saa holdte de misfornoyede Svenffe 
R-gs-Stcender, som de der ingen anden Vey saae til at blive den dem 
i hoyesteGrad forhadte Konge qvit, det for raadeligere, at samtokke 
derusi, end at de lcengere ffulde sukke under Alberti Aag. LOCCE- 
NIUS L. in. hiß. Rer Svede. p.7i>. beretter dette aabenhiertig: Qyi 
itabant a partibus Margarethæ, ejus opem contra faâiofos & Alberti 
vim expoicebant. Qyam illa promtfit ea lege, fi je Reginarn agno fiant, 
& Regni Svedtœ Principem, VELLIT EJUS MARITUS FUISSET. Hocqvan- 
qvam nonnullos'Procerum non leviter percellebat, plenqve tamen qvidvis potius 
experiri. qvam jitb Alberti jugo degere praeoptabant. Itaqve Principes Ordinis 
Eqveflris Margarethatn, datis codicillis pro Regina acceptant. -i Ng QtÇ 
og Dronning MargreteidcnneKrllg efter Onffe: Thk omendffiont 
Albertus intet havde for-emt, for at fette hende en ameebg Armée 
imod: saa har hand dog maatret àe et andet Udfald af denne 
Kriia, end hand havde formodet; thi jnft denne Munkedeye og 
Dronnina B''ogklos,som Albertus afSpot stedle pleyede at kalde hen
de, havde en mandelig Forstand og magelos Bestandrghcd i hendes 
Refolurioner; saa at hendes Herr Fader ey har lagt for meget, da 
hand siges at have ladet denne Bttankni g om hende falde, at Natu- 
r n i hendes Skabning havde begaaet en Feyl, og i Steden for en 
Mands-Person, frembragt et Fruentimmer: Og virkelig vrdste den
ne ul-qnelige Dronning noget mere, end at fordrive Tiden medSye- 
Naall n '.blant hendes Fruentimmer; Hvorfore man vel kunde stge, 
at bend s Soldater, ved den Slibesteens haanl'ge Tilsendelle for at 
spidse hendes Naale, have erindret stg, al det var nu Tud ret at ffarpe 
Sværdet til at dcrmpe den overinodiaeKonq Alberti Sto'thed, hvil
et de og mesterlig have udvnst t det an. 1388. paa Fa loner Heede i 
Vst Gothland holdne store Feldtflag, da Kong Albertus selv tillige 
mtd hans Son Eric faldt som overvunden den tapvre General 3w 
Lykke iHcenderne: thi dermed bteve Kong Alberti store Defleins paa 
eenqang til intet, og denne ulykkelige Herre maatte nu, som LOC- 
CEÑIUS i.c. f 81 ■ meget artig stger, med stn storstc Forffr kkeise er
fare, at man ikke just behover Buxer til at regiere en Staat vel.
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Dum Regina absqve braccis Regem brae cat um in acie c £ film <¿r comprehenjùm 
ex campo in carcerem agit > ubi ipfia re experiebatur, caput, non femora aut 
braceas imperare. Og er i sar ved denne Ulykke, som her overfaldt Kong 
Albertum, dette, som et Kiendemerke paa Guds retfcerdige HevN/ nur!» 
vcerdigt, at, lia esom hand fordum havde handlet med Kong Magno 
Smek, fad maatte hand ligeledes vandre i et 7. Aars Fcrngsel, og det 
part den selvsamme Dag, paa hvilken denne Herre var taget til Fange 
af ham. Nu kom hand vel an. 1395. paa frie Fod tgien, men fordi 
hand ey var i Stand til at betale den samme Tiid ilipulerte Ranzion 
af 60000. Mark ledig Solv, og (efterat imidlertid de Svenffe ikke 
alleene an. 1396. havde hyldet den Pommerffe Printz Erik, hvilken 
Dronnitrg Margrete havde erkläret til hendes Succeifor i Danmark 
og Norge, men endog, som vi snart udforligere ville faae at hore, An. 
1397. disse 3. Riger formedelst den Calmarsse Union paa det noyeste 
vare blevne foreenede med htnanden,) hand dets uden let kunde giore 
sig den Rugning, at det vilde blive ham, ft>m en fra Land og Rige for
jaget Fyrste, rebus fic ftantibus, flrt got som aldeles ugiorligt, med 
Vaaben og Magt igien ar komme til sit Rige, i scer efter ac hand engang 
havde spildt sine Undersaatters Kierlighed; saa vilde Hand heller an. 
1405. folenniter frasige sig alle sine Prætentioner, dem hand tilforn ved 
sit Val havde erlangst/ paa Kongeriget Sverrig og alle dermed for
bundne Lande, (Copie af Frasigelsen kand tafeé boé HVITFELD 
i. c. f 62ff. fip) og gik siden udi det Meklenborgiffe i et Kloster, hvor hand 
endte sit Liv i Roe, end at hand, i Folge af den Traétat af an. 1395. 
igien vilde indstille sig som en Fange hos sin Overvinderinde, den oft- 
bemeldte Dronning Margrete.

§. 8.
Nu havde denne kloge Dame strax détient sig af den hende, ved 

Regieringens Tiltrædelse i Danmark og Norge, i forskrevneHyldings- 
Act afRigs-Standerne, givne Frihed til at udvcelge sig en SucceiTo- 
rem, og, endffiont hun endnu selv var en ung Dame af 34. Aar, der 
ved et nytLEgtefkab vel havde kundet vente Livs-Arvinger; saa vildt 
hun dog heller derttl udnavne hendes Soster-Son, Prinz Eric af 
Pommern, end tanke paa at forandre sig igien: altsaa tager kran- 

U u 2 zius
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zius feyl/Nñar hand l. v. hift.svec.c.35. og l. t/t hift.Norv. c. 9. meener, 
at Dronningen formedelst tiltrædende Alde -avde adopteret denne 
Prinz. Hand blev og, formedelst Dronningens Underhandling, nag« 
tet hand endnu var et Barn, an. iz88- af de Nordiste Stcender faa1 
ledes hyldet: Qvod debeat Regnum Norvegiæ retinere, dominari, uti & cum 
omni plenipotentia, jure & autioritate Regi convenit, prout & qvantis ante 
ipfum Reges Norvegie perufi fuerant in ditio Regno, ficut etiam verum Regem 
Norvegiæ oportuerit, ¿r decuerit omnibus modis poffidere. Hoc etiam previfo, 
qvod qvando Dominum Noftrum, diletium Dominum Ericum, Regem pr¡editium, 
ab hac mundi vita decedere contigerit, ex tunc Filius ditii Domini Noftri Er ici 
Regis poß Eum fuperveniens, aut Frater hujus Domini Erici Regis, Filio fuo non 
vivente, five Frater Patris Ejusdem Domini noftri Eri ci Regis, prseditio filio ditii 
Regis Erici & fratre Regis ejusdem non exi ft entibus vivis, horum qvilibet, vi
delicet unus, qvi poft alterum fic, ut ditium eft, fiipervixerit, ditium Regnum 
Norvegiæ cum omni modo ,jure Regali, hereditate, debito fuccedere teneatur',
&c. som Ordene af denne Hyldings1 Act videre lyder hos hvit- 
FELD f.577. Og PONTANUM f 5is. hvortil endnu en anden, som 
hos samme HVITFELD p.ss’7. forekommer / fortiener at foyes. 
Dette de Norstes Exempel fulgte de overvundne Svenste allerede an. 
1396. efter, endstiont deres Historie1 Skrivere ville indbilde os, at 
Sagen, i Henseende til dette Rige, havde forefundet mereSvcrrig- 
heder, og Dronning Margrete havde liidt megen Modsigelse afRigs- 
Stcenderne, ey heller anderledes kündet trcrnge igiennem med hen
des Ansoaning, end under detVilkor, at dette ikke stalde vcere et 
Exempel, der i Fremtiden nmatte allegeres sinod deres gamle 
Val1 Rettighed og Rigets Frihed. Dog, det er unodigt her at 
udfore, om det saalcdes har forholdt sig, eller ikke, siden det intet 
aior til Sagen, om de Svenste gierne eller uglerne have hyldet Prinz 
Eric? og det er os nok, at de have hyldet ham. Som hand nu for
uden alt dette de lure var berettiget til at giøre Prætention paa Dan
marks Crone, fem sin Arv paa sin Fnl Mor Moders ingeburgæ, Kong 
Walde mari IV. Daatters , vegne, saa er ikke at tvivle paa, at de 
Danste Rias Stñnder saa meget mindre have sat sig imod deres kekke 
Dronnings Villie ogOnste, som det var billigere,paasaadan Maa- 
de i Tide at udelukke de Meklenborgiste Hertuger, der ellers havde 
kundet foregive en narnmere Rettighed, men, formedelst deres imod 
Danmark udevede Fiendtligheder, og trofaste Bistand, som de havde 

beviist
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beviisi den Svenffe Konge Aberro, havde paadraget sig den Danffe 
Nations Had, og saaledes at forebygge al videre befrygtende Spliid. 
Paa saadñn Maade saae Kong Erik sig fra an. 1396. af i Besiddelse 
af de 3. mcrgtige Nordiste Riger siadftrstet/ og den kloge Dronning 
Margrete, for ikke at tabe faa let igien/ det hun med saa sior Omhue 
og vit udseende Prudence havde bragt til Veye, var nu betcenktder- 
paa , at, fordi efter de Tiders Overtro/ og den Pavelige Rcets Grund- 
Regler, en salved Konge kunde trofte sig ved en sierre Sikkerhed og 
invioiabiiitæt, end en blot udvalt Konge/ at/ siger jeg, denne hen
des SucceiTor af alle 3. Rigers samtlige Stcender maatte blive cronet. 
Hvorom den an.1z97.for denne Cronings styld til Calmar oprettede 
Acte, hvoraf atter HVITFELD /à anferer en Afstrift/ kand give 
ncermere Oplysning. Dog blev det endnu ikke derved, men der blev 
endog i samme Aar til bemeldte Calmar imellem disse 3. Rigers Stan
der oprettet den bekiendte og navnkundige Confæderation og Union, 
i folge af hvilken disse 3. Croner efterdags til evig Tiid ffulde blive 
samlede/ folgelig disse 3. Nordiske Folk, som de formodentlig 
ere B-m ogAfkomnreaf een Fader/ saa stulde de og i Fremtiden 
udgiore med hinanden et perfe&umSyftema civitatum, saaledes/at 
vel et hvert af dem stulde beholde sine gamle Friheder, Rettig
heder og Love ukrcenkede, men stnlde midlertid under een Ron
ges person herefter staae for een Mand / og befordre alle Ri
gers fås Beste med sandede Rrnfter, hvorom HVITFELD 
f fin. kand give videre Efterretning, som legger sine Lystre for Oyen 
og in extenfo communiceïfï dette Padum, der kand betragtes og 
billig ansees sorn det fornemmeste Capitel i det gamle Jure Publico 
Daniæ. Allene t hvor lcenge end den Staats forsiandige Dronning 
Margrete og hendes fio^e Minifterium maae have studeret paa en flig 
for disse z. Nordiste Riger og deres Indbyggere h^ystfordeel- 
agtig Forbindelst, (i) saa varede dog alligevel den derudi imellem

U u 3 disse
«0 At denne store Dronning eller det Dansse RlgesMaad alt låge tilforn har hast disse Rigers 

ForeevingiSinde, kand sluttes afmange <latis, dersom man ellers betragter dem med paaag
tende Ayen og ester arcana imperii & dominationis, I det ring este er det at formode, at hun 
«fingen anden Aarsag har ladet hendes Prinz Olao fette den Danstc Crone paa Hovedet, end 
fordi han, som enArvinz til Sverriq og Norge, ester mennestellg Begreb, var best stikket til 
atudfo-re dette store Verk. pontamus in biflor, Dan, L. Vm.fl.50j. taler vel ikkun om 

en 
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disse Nattoner til evig Tiid ftipulerebc indbyrdes Foreening 
ikke lwnge; Thi da den ypperlige Herr VON PUFENDORFF 
in dijfirt. de Syfiematibus civitatum §. tg- Mkget VCÍ i) At stNMktket! qvod 
fundamenti loco in civitatibus fæderati s habendum fit,ne qvis præ altero fifefludeat 
efferre,&,ut difpares licet interfi opibus par fit omnium libertas: saa synes det, 
at man alt for meget har sat denne fornuftige Erindring til Side ;(k) 
Thi da Dronning Margareta an. 1412. havde lukt Synene, (i)Kong 

Eric
tn liitencleretForeening afDanmark og Norge/ naar han siaer: Alu (Proceres Daniæ,) 01 a- 
wn nominarunt-, Haqvini, Norvegiæ Regis, Margarette filium, utpote qui matris ajpeilu nan 
modo Regni proximus effet, fed qui aliquando etiam «traque Dani ce & Norvegice fceptra ba
re dii & fucceffionis jure conjungere atque untre feliciter poffet. QJ< f Cl'C siger os ey XpdX'iHVIT- 
FELDf. sss. <if hvilken PONTANUS har laant, soin fleère, saa on denne Tanke. Th! der 
heder det saaledes: Nogle raadde til, man skulde tage Herr Ü>luf Kong Waagen og 
Dronning ÎTJargretes S^n, ester at ban paa bans Maverne vat naft ti i ven Konge« 
lige Siegt , dermed ogfaa Danmark og Norge kunde samles og foreenes ; hvormed 
detogfaa stemmer overeens, hvad han har sagt i Dedication en tti Äor-gChriftianumiv. ; og 
er Rong <Vluf, som par Mederne var ft-d afRong Waldemars Lios, biefven Nor
ges og Danmarke« Ronge, og disse 2. Ri -er VIIGELIGEN samlede. Men vi tßv 
endnn dristig fette det trcdie, nemlig Kongeriget Sverrlg, dmil ; Thi baOlaus, ry minore end 
af Danmark og Norge,var den rette Arving dertil: saa er ing'n T ivl derpaa,aljo de Danste, 
eller deres fornuftige Dronning Margrete, ligesaavel har rettet sitHyemerke paaForeeningen 
med dette, som med hiint.

(k) Vist er det,at, saa flette Tanker man end maae giore sig om de forrige Tiders Staats Klogffab 
og Regierings-Kunst, saa overbevise dog de Tiid efter anden imellem disse Nationer oprette' 
de Fordrage os, et man i Slerbcn pw famme îiib meget vel bat fattet theoriam om disse 
Rigers Lyksalighed, der beroede paa en varig Foreening imellem dem, og det altfaa 
alleene har manglet paa Villien til at bringe det i Praxin og Oveist, hvad der kunde have 
giort denne Forbindelse bestandig og varagtig. Men her maae visselig alle Sandheds 
Elftere, naar de ndi Historien komme paa denne Punct, lustaae, at det her, uden at formmne 
nogen Nation, maa hede:

Iliados intra muros peccatur & extra.

Men hvor let havde man kundet forebygge alle de Ulykker, der siden af denne Unions. Kram, 
kelse have reist sig, dersom det alleene var bleven taget i Agt, hvad der endnu a.i^z;. ved denne 
Foreenings Fornyelse er blcven stipuleret og aftalt: 2(t deraarligen af hvert Rige per
soner skulde deputeris, for at overlegge, hvorledes Forbindelsen inerte og meere fun« 
de befcestes, og tillige, i fald een eller anden Natton stulde have Aarfag at klage, at der 
blev handlet imod Fsreeningen, atraadsBod derpaa.

(l) Vel forede Svenfte de bitterste Klagemaale allereede over Dronning Margrete og hendes Re» 
giering, og beftylde hende, at hun ikkun imod de Danfte har opfort sig som en Egte, men imod 
de Svenske som en Stif-Moder, i det hun betroede hine alle Fæstninger og hsye Måder, 
menssielden undte disse nogen Lefordring, og endda desforuden asvuste den Svenfte Nation,

naar
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Erie uddvaldte gandstc andre Regierings Maximer, og ikke alleene 
ikke aarlig re5åte4. Maaneder iSverrig/somidenCalmarsteFor- 
eening var lovet/ mens endog beviifte sig saa parthiist mod de Svenste 
i at bortgive heyeLEmbeder, at de maatte see til? at de Danste og 
andre Fremmede i alle Ting batte Preferencen, endstiont nogle afdem 
saa lidt sortiente det/ac deres Navne hos alle uparthiiste Lcrsece/endnu 
den Dag tDag er/ ikke kunde lce es uden Vcrmmelfe og Forbandel
se. (m.) Saa er det endelig des Aarsirge kommen dertil, at der reifte 
sig en mcrgkig Spliid imellem difs- tvende Nationer, og der ikke fatte
des meget udi / at to de udi hoyefte Grad over Kong Erics Regiment 
misfornonkde Svende, an. 1433. da en tapper Patriot, ved Navn 
Engelbert, barnefodt i Dalekarlien / giorte sig til Hovedmand og An« 
forer for Maleo ntenterne, paa eengang havde giort Ende paa Leegen; 
Th fra meget er vift, at denne Engekbert/fom en Rigens Hovedsmand 
ellerHofdmg/forsvareke med Kaardm sine Landsmcrnds og heele Sver- 
rig s Riges Frih- d nnod de Kongelige 2E nbeds Mcrnd og deres Til« 
hcrng re, saa at det saae flet nok uv med Kong Erics Auélontæt j 
S verrig: Endstiont nu E gelbertan. 1436. m'ftede Livet / i det en 
SvenstMelsmandMagnusBenedittloN/hvrlken det ftnertede,at hand, 
under Paastut/ at hand var alt for meget Danst-sindet/ paa en uret- 
fcrrdig Maade havde conEerethans Faders Gods/giorte det af med 

ham: 
naarden giorbe Forestistinn om, at sligt vare tvert imod de afDronninaenselv, ved hendes Re- 
giennqs Liábase, udstcrdle Forskrivelser og Privileaier, med dette korte Svar, at de, nem
lig de ©ucii-v*, maakte kun paadct beste uiemme deres P'iHIeg-er, Dn nningen derimod vilde 
saa wt, som Hende mneltzt »ar; forvare hendes Wstninger. Doa tre alle disse Klager ikke 
fa i grndsse nsyagtig heoiiñe, oa staaer et derhen, om de ere saa gandsse sand- 
foerdige Dette er en gfgiort Sag at omendssiont de ere sande faa ere de doql ikkun 
at rev nt fo- Bornev'rk imod de B-lky!dingî , dem man finder hos dem imod 
Ericum Pomer.inum Dog vil Efttrsicrgten niaassee med Tiden domme meere retsina 
dig, end vore Foådre have giort, vg en stor Deel af d« Beddinger, fom man nu om stunder 
legqer denne gode Dame til Last, om man vilde syne dem med saadanne -Øi/en, der med Præjudi. 
rer ikke ere formorkede bortfalde : Thi man-stik mig doa s. E. hvad lunde vaere mere uskyldigt, 
end mar denne Dronning stal Haoe sagt til Erica: Sverrig kand narre Norge k.'eede, og 
Denmark forsva e dig Og dog allîgevc! ater^O// LOCCENIUS L. m bifi. Sute. p.90. 
de af drn Sinkning: Sagaces hauddifficulter divinabant, ut Suecia¿T Norvegia fiuílibtisffu- 
donbus ac Jervitute, Ji guffet, Danta Regnum extolleret ac Je tueretur*

(m) Her benhorer i scrrJens Erichsen asdalu^ hvilken til fidst som Gouverneur ivLlecsrlien, om 
man vil f roe de Svenske, skal have begaaet saadanne Excesser, svm man ey fiuder i Historien 
sm barbariske og vanttoe Folk, ekler land indbilde fig vatre og al MennGUàb meere mod
stagende.
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ham: saa blev dog den inverted Uroe dermed ikke formindffet etter still 
let/ men Carl Knudson traadde,som Rigets Hofding/ igien i den drcebte 
Engelberts Sted, og forte imidlertid saa got som et Kongeligt Regi
mente over sineLandsmcrnd/ saa at alle/ der ikke vilde ydmyge sig 
for ham, enten maatte bode deres Giensiridighed med Livet/ eller 
romme deres Fårneland- Dog jusi denne hans Strenghed giorde 
Kong Erics onde Sag god igien ; Thi da de af Rigets Stcrnder, der 
holdte med Carl Knudsen, an, 1438. havde besluttet, at lade Kongen 
vide, at, hvis hand ikke inden z. Maaneders Forlob vilde indfinde sig 
til Calmar, og behorig antage sig Rigets Tarv, vilde de ikke meere er- 
kiende ham for deres Konge: saa satte ikke alleene Biffoppen afUpsal 
med nogle afRigens Raad sig imod den forehavende Afsettelse: men 
og disse sidste/ efterat Biffopen imedens var med Forgift rommet af 
Veyen, bragte det saa vit, at endnu i dette Aar den Calmarffe Union 
blev fornyet, og de Gvenffe felv nu ikke vilde have j^avn for,at 
de havde trakt Gaarden nnod Kong Eric, eller for at ophceve 
og til intet gi^re den Lalmarske Confederation, men hvad som 
skeet var, ffulde alleene hede at vcere giort for at forsvare sig ved de
res Friheder, og fok at giore sig Luft at de ikke i deres eget Fcederneland 
ffulde af de mange Fremmede gandffe og aldeles udelukkes og fortræn
ges fra de anseeligsie SEmbeders Forvaltning ; af hvilken fornyede 
Confederation HVITFELD ligeledes f. 797. Pb har anfort Afffriften. 
Men i det nestfolgende Aar forlod Kong Eric godvillig disse 3, Riger,og 
befattede sig ikke mere med Regieringen/fordi hand forud faae,at/efterdi 
hand havde forspildt alle sine UndcrsaattersKierlighed,havde hand intet 
videre at vente, end en almindelig Rebellion og Opstand, som dog en
delig vilde node ham til at forlade Scepter og Crone. I denne Tilstand 
nu offererte vel del Danffe Rigens Raad i Forstningen alleene, uden at 
tage de Norffe og SvenffeiRaad medsig, Hertug Christopher af 
Bayern, eller, rettere at sige, afOvcr-Pfaltz, Rigets G'one ; men 
da siden begge de andre confederate Kongeriger, ^verrig og 
tlorge, ligevol godvillig erkiendte og antoge ham, som deres 
retmcrsstge Konge, og akter an. 1439. fornyede den oft benewnte 
Ealmarffe Union, hvoraf ligeledes sindes en Afffrift hos HVIT
FELD, f,s2o.fy. saa er ikke at tvivle pññ/ñt jo. denne Pagt hidindtil er 

à
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forbleveti i fin fulde Gyldighed/ følgelig disse z. med hruau 
deu foreenede Arger ere blevne hinanden i alle Munder Uge i 
Frihed / 2Lre ogHøyhed.

§. 9-
Der kinde vel endnu/ efter den almindelige Staats-Rets Regler 

og forste Grund Scetninger/ ved hvilke Undersaatterne forbindes med 
deres Fyrster/ og disse derimod igien til hine, meget disputeres om 
denne I)eek Confæderation, dersom man noye vilde prove dens Ind
hold/ og uparthiiff undersoge alle derudi befattede Puncter; men i 
seer vilde det Svorsmaal blive vansteligt at besvare/hvorledes Aon- 
geriget Norge/ der allereede an. iz88. som vi nyelig i den fore- 
gaaende §. bave erfaret, havde overdraget Erico p omer ano en arve
lig Rettighed / kunde indlade sig i en Foreening, hvorudr der 
blev handlet om et frit Val/ fom iFremtiden ffulde øves ? Ja/ 
hvorledes Danmark (n) selv/ hvis Rigs-Stander dog / fom 

tilforn
(n) Thi at jeg med den meer bemeldte Herr Etats Raad HBJER iHans kurtzgefaßten Dünne« 

markiscken Geschichten />. 460. stulde troc, at Danmark idet mindste fråde« Taimarste 
Unions Tider af har vævet etVal-Rige, kand jeq endnu i denne Time ikke overtale mig til ; 
ikke allrene, fordi det er gaudsse en anden Sag at difputere de jure, og en anden de f»&o ; men 
og fordi Rigs-Stænderne i deres forberorke Skrivelse/ hvorved de have indbudet Hertug Chri
stopher afBayrrn til at antage deres Crone/ have taitas en gandffe anden Tone/ som vi allerede 
in not. fub litt. g. ad §. é. have hort ; Saa at/ efter min ringe Indsigt/ den Periodus, i bvil« 
k-n dette Ri-te Kar bekommet en frie Val-Rettigbéd, uinuelig kand begyndes ftr, end 
mcd Rang Cbriftopbori afLayetn dødeligertftang. Jeg er derfor hos mig selv oste fal' 
den paa den Tanke/ et den heele Lalmarste Union i fin f-rste Begyndelse har vceet, saa at 
sige, et bare politifl Spille eller Blend-Verk, som den Staat»-forfarne Dronning 
Margrets/ har giort de Store i Landet for synene/ forat holde trend« saa mægtige 
Riger desto bedre i Lydighed/ og for desto vissers at forsikre sig og hendes e'stteLætt 
rer, den unge Prinz Erico, eller hans Efterkommere/ Thronen i alle disse Riger ; L>g 
i s»» fald har jeg altid anseet denne Union som et Mesterstykke af arcanis dominationis ", 
Saasom derved, at alle;. Nationer paa eengang skulde v«lge, ai contemtus, der yodvendig 
havtze maaet reise sig deraf, hvis det eene havde tiltaget sig nogen besynderlig Rettighed og Præ- 
rogativ frem for de andre/ og tillige al befryqtende Uliighed og Jaloufie ¡blaut dem blev ophor- 
vet/ men dog alligevel intet blev betaget bendefignerte unge Kongelige Prinz Eric/ men meget 
merre hans og hans Efterkommeres Herssab i Sverrig ikkun meere og meere, rudffiont teñe og 
»er indireéhim, blev befordret ; Thi man kunde alletidrr, saa ofte en Val'Forretning forefaldt, 
være forsikkret paa, at te 40. som afde Danske, og beider af de Norsse dertil skulde depute-
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tilforn af os ad §. 6. litt. g. er bleven beviift/ ved chtiftophori afBayern 
A.ald til Lronen, vel vidste at erindre sig, at, saa lienge no

gen
ris, ey Vilde reñeñerc paa nogen anden, end paa deres nesteCron-Arvin g, og saaledes stedse ud, 
gisre majora, folgelig deafde Svenske udnævnte 40. DalMeputerte lettelkg nolentes volentes 
waatteseesignsdtetil, ligeledes nolentes volentes at sigte tilingenanden, end den, hvilken, re- 

î bus fie itantibus, hans hsye Fsdsel havde bestikket Cronen i Danmark og Norge. Og end- 
stisnt Dronning Margrete, ester det, som vi forhen /. 7. af LOCCENIO have snfsrt, maatte 
have erlanget nogen stags Arve-Ret iSverrig, saa gik-et dog ikkun paa hendes Person, hvoraf 
Ericus Pomeranus og hans Efterkommere havde liden Fordeel at vente, men at node de Sven
ske ham paa med Magt, kunde synes den snilde Dronning alt for farligt, efterdi et Folk, som 
man har vundet med Vaaben, meget let kand bringes i Harnist til at see sig om efter et andet Her
stab ; Derimod, saa snart i Fremtiden et Dal stulde udfalde til Eric! Afkoms Beste,og de Sven- 
ste vilde træde derfra : saa var det en Cafus fæderis, hvilken de andre tvende Nationer vare beret
tigede ti! med Kaarden i Nerven at udfore; Thi endstiont den, i henseende til Nå-og Folke- 
Retten, udödelig menterte Herr von PliFENDORFF L. VII. c.j. § 20.
og ( den lærde Deputation, der sindes i Hans Analectis Politicisfie Syfi ein atibas civ ita tum, §. la
meener, at, saa lænae der handles de unionibus civitatum regularibus, künde man aldeeles ncrgr 
te, qvoduniverfitati fociorum, aut majori parti fit pote ft as in fingidos ¿tuf pauciores circa il
la negotia , obqvx focietas fuit inita, & qvx ut communi con filio gerantur, exprejfe in fede
re fuit defignatum, (af hvilket Slags den her omtalte Forretning, et nyt Konge-Dal angaa- 
ende, er,) hactenus ut ad id, qvod majori parti placuit, pauci qvoqve disentientes nolentes 
volentes teneantur', 0g fornemmelig legger dette ti! Grund, quod libertas civitatis, qvx nihil 
aliud e ft , qvam facultas ex proprio judicio de negotiis ad confcrvationem fui fp e ci antibus 
ultimato flatuendi, hit diigi neqveat, ubi ipfa pro imperio ad aliqvid fujcipiendum invita ab 
«lio poffit adigi, og vll derfore deels have den bekiendte Kegularn juris, qvod major ad fe tra
hat partem minorem, bare Maae ansees, som en vilkaarlig the fis i de Borgerlige Rette, deels 
og agter den ikke at være applicable i flige Syítematibus civitatum r saa tilstaaer han dog selv, at 
i dette Tilfælde aîietider en jus belli kand finde Sted, naar han siger : qvodfi tamen ali cujus 
fociorum in alit io fa ¿T rationi cedere abnuens pervicacia exterorum falubri confilio fefe ad
jungere ajpernetur, communemqve falutem aut utilitatem hoc modo proditum eat, licebit 
adhibere ea media , qvx contra violatores paci orum natura indui fit ; oa er det dñ ligtsaa 
meget, som ornh-ur med rene Ord havde sagt, at man aldrig kand optage det andn ledes, end 
som en Fornærmelse, naar pars minor uden Grund so-kaster vota majoris partis, og vil trade fra 
fligt et communi deliberato; Som ogdets uden den Engelste Gesandt SPENSER meget 
fyndig har sagt ♦ Rempublicam, (Syftema civitatum fcederatarum) in qvajus pluriumfenten- 
tiarum non valeat, virgini ejfe fimilem, qvam prifei auctores memorant difcerptani conten
dentium inter je rivalium manibas'. Og den FvanEk Sîmifh’t JANIN h ir Været ñf saMMt 
£at.fe, naar bon îaaledes har yttretsin Meeuing : Hoc uno, ut pauciores cedant pluribus, fia- 
Ke populorum imperia % aliter eafiira; fie apud Helvetios majoris partis placita, etiam qvi 
contradixerunt, exeqvi. GROTIUS L. XVI. hiß. Belgic. nd a. i6oS. Zlg bliver endnu saa 
meget meere bestyrket i denne min Meening, om den under Dronning Margrets blot af 
Graats-à/^ og pro forma opmtet>e Union, naar jeg betænker, hvorledes
denne forsigtige Dronning har endnu a. 1405. af hendes Svenske Leens,Mænd ladet sig rever
fere, at de oildelevere de Slotte, somdehavdeiForleeningafhende, i Fald saa vel hun, som

. Vendes Thron-F^lgev/ Là, veDDdden sfulde afgaae, til ingen anden,end
til den pommerste Prinzeß.Catharina, (der siden blevRong Cbrifiopbori Havari, Mo-

** der,)
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gen var tilovers af den gainle kongelige Stamme / stod det 
rkke til dem at foretage er frit Val ; Hvorledes, siger jeg/Dam

Xx 2 nrark
der,) og om faa ftulde herrde sig,at ogstra denne Prinzeß d§de, daffuldede levere Slot
tene til den, fom bier udvalt til Ronge over aile dilfe tre Riger; Thi at saadmmcFyr- 
flålserereewrte,lmevl ikke alleeneafHVJTMLD/. 626. vffP0NTAN0,fif3¿> men end 
og ef min storeVe!ynderf,den uden mitt videre Rocs formedelst sine udodelige Forti'eirester noksom 
bekiendte, Herr Justitz-Raad GRAMM, har beviist mig den Kierlighed at meddeele mig en rig
tig Afstrift af saadan en Revers, hvilken jeg, siden den, saavit jeg need, endnu ingensteds er trykt, 
her vil interere, saaledes lydende: Jac Hemming Auguftyn a Wapn, kænnas math th at t ce mit 
opnå Brefi, at jac i ratta tro oc i einga andra mat a, an fom her a ft ar filgbar, aff myn 
natbugha Herr a oc Frua Könning Eric oc Draining Margret a that SLOT OC F2ÉSTÆ 
EDZHOLM I WERMELAND, math Wermeland ami amæt oc vntfingit hauar, fa a at 
narfornampda mynHerra oc Frua,annen therra eller hotha that fornampde Faß a crafua oc 
yghen haua wile meth Wermeland : th a fcal thet thorn hot ha eller annen therra , hwilkan 
therra thet for ft crafuar, bliffwa antworthet friit oc vmbeworet, vtan alle G beenft bn de 
lengre Tofring. War a that oc fua , att annen therra afginga9 hwilket Guth forbwtha9
foran the thet ighen craft e : th a fcal thet antworth es than, fom yghen le fuer aff' thorn, ge- 
nift th a than thet crafuar, Dotha the oc hothe her for innen th a, Tha fcal thet 
boldes til JUNCFRÚ KATHR1NÆS Hand fom. myn Fierras Softers , oc wil jac widhe 
thet fwa at ratha , beförya oc betraFla math Guths Hialp i alia mata , fom Jac wil ant- 
fwara, fwa - - - fom myn Herre Konningen oc min FrwDrotningen firnempde miktil tro. 
Wilde oc Guth fwa , at the ALLÆ TRY for innen affginga foran noker therra that crafi 
th a, thet Guth forbyw th a ! Th a wil jac oc holde thet til Righejfns Hand i Swerigha, i fua 
mata , at hwilkan Herr a thijfa try Konings Riken famtlighe after firn. myn Herras oc 
Fruas OC JUNCFRUÆS Dödh tagha oc vntfa til therra ratha Herr a ocKonning i thijfa 
try Konninga-Righa, then Herr a oc Konning fcal thetta fornampda FÆSTÆ EDZHOLM 
I TORN. WERMELAND METH WERMELAND genift ant worth as, th a han thorn 
crafuer oc haua wil. Item than Stund firn♦ min Herr a oc Frua mich til thetta for
nampda Fafta Edzholm meth firn. Wermeland tro, th a wil jac oc fcal alia fom bygga oc 
bo i Wermeland, halda oc lada widh Fridh, Lagh oc Rat after myn be (la Macht, oc 
hwat Kronen oc the Rat til haua , ther fcal jac vm tala, at the wether bliffua, oc thet ey 
forjyma, ok then ftundforn. myn Herr a oc Frw Konning Erik oc Drotning Mar greta, annen 
therra eller batha lefwa,tha feula the thetta fornampda Slot oc Fafta fullelica meebtughe ware, 
atfonga, erafwa oc hafua oc antwortba hwem thorn bath a eller annen therra thy ckar, ge
nift tha the that crafua oc haua wila. AUa thijfa forfcrefina Stucka oc Arthikla lofuar 
jac firn. Hemming Auguftyn a Wapn, oc wi Lambricht Auguftyn, Peter Auguftyn oc Ja
cob Auguflyn , firn. Hemming Auguftyns Br'ôdhre, oc wi Sigge Bugafs, Vi eke van Kalen, 
oc Arend Stub a Wapn, meth war a Arwinghe meth een fampneth hand firn. war. Herr a 
ocFrw, Konning Erik, og Drotning Margreta, OC JONCFRU KATRINÆ oc Rlket.fta- 
tugha oc fafta oc vbrodelica at holdas i alia mata , fom her fora fcreuit ftar, widh war 
gotha thro oc fannind, vtan alla argelifta oc hialparatha oc lenger tofring. Oc til me
ra bewaring alia tifia forfcreffna Stuckas , tha haua wi fornampda ware lncigla meth 
Wilgba oc Witf cap hengt for thetta Breff Datum Anno Dni MCD qvinto , fabbatho ante 
Purificationem beata Virginis. Nu sporger se g en hver : Dersom disse z. Rigers Stcrnder 
havde, t F^lge afden Lalmarske Union, tilkommet en fuldkommen Vñl'Rettighed, saa
At de, i Fald ingen Aongellge B^rn vate tilovers, havde kunder veelge, hvilken uden

landsk
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mark og Norge have kunder uden Betcenkning rndgaae denne 
CalmarsteDnion? Saassmjeg oprigtig tilftaaer, at jeg ikke lidet 
forundrer mig over, naar jeg lcrser vore Historie-Skrivere, een efter 
anden, af hvad Aarsage dette vigtige Dubium, ved at fortælle dette 
Paékum, ikke er falden nogen af dem i Sinde, eller, dersom deter 
falden dem ind, hvorfore det da ey har behaget dem at oploft det paa 
en, Sagen anstcrndig,Maade: Dog mit ncervcerende Forstet tillader 
mig ikke at indlade mig i flige Dubiorum noye Undersogelft ellerBefva- 
relse : Jeg vil derfore ikkun erindre dette,at efter Kong Christophers af 
Bayern Dod, blev den glorvcerdigste Stifter af det endnu florerende 
Stormægtigste Kongelige Arve-Huus, hvilket GUD indtil Dagenes 
Ende vilde opholde i blomstrende Velstand og Velstgnelft ! jeg meener 
chriftianusi.an.1448. af de Danffe udvalt til Konge, (o) og, end- 

ssient
landst Herre de vilde, hvorledes der d.r i disse litterisreverfalitusudtrykkelig kunde 
meldes om den Pommerske Prinzeß Catharina ? Thi man maae l«se den Ealmsrste Uni- 
ons-Act faa tik igiennem, som man vi!, s«a stal man ikke finde metre, end at ve Rongclige B^ru 
alleene Verudi en Succeftons-^at er bleven betinget; hvi-ket m«n vel, (som kiarlig sers, 
naar man ligner primumPatium dea. 1397. med det siden a. 1456. oprettedeLsncluto,) 6flev 
for st i det sidste iaa laxe har extenderet, at, i Fald Rougen skulve efterlade flecre enden 
Prinz, stulde den være Ronge, hvilken Stænderne dertil vilde kaare, enten ban, hvad 
Fødselen angaaer, var den crldste eller yngste ; Alleene udi alle bisse Foreeninger ligger ikke 
det allermindste til den Pommerske Pnnzeffes Oatharinso, eller hendes Sons Chriftophori af 
Bayern Faveur, hvilken dog i Konge'Vallet at forbigase, de Danske selv, ester deres egen Skri
velses Lydelse, eragtede at vcere imod deres Pligt. Vi ville derfor oprigtig sige: ven Lal, 
m»rffe Union har, i sin fyrste Begyndelse, ikke saa meget været et Paiium, der har 
haft i Sigte ;t gi^re Val Riger afviste Riger, tbi dette etc ve ikke engang ftrldkom- 
men bleven rev den-r. 14)6. ti ftttet"/«»/»/; men tens heelcz0yemerkehar gaaetder- 
hen meerc og meere at stadfæste Arve Rettigheden idenRongei-ge Familie : Dg at den 
kloge Dronning Margrete imidlertiid, der, som en vitudseende Dame, foresnllide sig mange 
Ting, som nærværende, har red dette R»nst«Grcb, og de derpaa fulgte Reverfer fra 
hendes udi Sretrig havende Leens-kNænd, erboldetvet, som hun in aa ft ce ikke hav
de kunder fordre fire fíe af Ve Svenste, nemlig at hendes LloVsforvandie og Paar^- 
rende, dersom Lud havde ladet dem for ere, ligeledes havve arvelig besiddet den Sven
ske Lbrone: Di tage vi Sagen paa den Fod, saa tsr mon ikke undre over, hvorlore f E.de 
Danste og Norste,der havse de Kongelige Slotte i Forleening, ikke have udstå lige Reverfer 
i Piwz°ß Catharirtæ Faveur, (hvorom fo> benævnte Here Zust'tz Raad ñ/tád^hür forsikret 
mig, nt barn ingen Exempel derafee vitterlig;) Nemlig, det behøvedes ikke, fordi denne 
prinzestcs HixwSucceffion i Danmark og £îotg (perjura Regni aliereede noksom var for- 
sikkret.

(o) At denne Herre ligeledes kunde derivere sin Siegt af de gamle Konger i Danmark, derudiere 
alle vore Skribemere eenßemmige, hvilket og dette Schema genealogiam udvisser :

Chri-
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stiont efter nogen Modstand af de Nordlige Norste, der inclinerede 
paa de Svenstes Side, og lode deres Riges Crone ved Erke-Bistopen 
afTrundhieman. 1449. offentlig fette paa den i Sverrig udvalte Kon« 
ge Carl Cnutfon, saa steede det dog endelig ved GblDs vireåion, at 
hand an. 1450. ogsaa af dem i faadan Qyalitæt blev erkiendt og anta
gen ; hvilkes Exempel siden de Svenste efterfulgte, efter at de begyndte 
at blive kiede af deres, for sig selv udvaldte. Konge Carl Cnutfon, 

Xx 3___________________ for«
Chriilophorns II. KvNgk t

Danmark, t

af Oldenborg.

Waldemarus IV. Konge i Sophia, ÇflîM Conrad L
Danmark/ f iJ75« Churfyrst af Brandend«

Ingeborg, hendes Gemal H. 
Henne af Meklenb.

Margretha, Dronning 
i Danmark/Sverrig 

og Norge/

Waldemar I. Churfyrñ 
til Brandend.

Maria, hendes Gemal 
H. Wratislaus VII, 

i Pommern.

Olaus ni. aliis V. Konge i 
Danmark og Nor« 

fit/11387.

Catharina , HendeS 
Gemal Magnus Tor- 
qvatus,ô.tii Brun

svig Lyneborg.

Eric VIII. aliis X. 
Konge i Danmark/ Sverrig 

og Norge/forlod Riget 
1457.

Catharina, 
hendes Gemal Johanne, 

Pfalz < Greve ved
Rhinen.

Catharina , HendeS 
©(mol Gerhard VI. GMS 

af Holsteen.

Chriftophörus III.
Konge i Danmark/ Sverrig 

og Norge/ t 1448«

Hedewig, 
hendes Gemal Dieterich 

den Lyksalige/ Greve

CHRISTIANUS I.
Konge til Danmark/ Sverrig 

ôg Norge-

Hvilket vi âne derfor have villet herhos foyé/ fordi de tvende Schemata, fomPONTANUS 
i chriftiani i. Levnets Beskrivîlse har givet os/ og vi finde i Herr Canrelers von WEST
PHALEN Monumentis ineditis Rer. Cimbri c. T. II. f. pi. MÑNge Stykker ere Urigtige. 
Dog synes det, at Lannemarkes Riges-Raad i det til hans Fordre! udfaldne Dal, mcere have 
ageret ex rationibus prudentiae & fapientiffimi coníilii, end ñt MÜN skulde finde Nñget Spor til/ 
At ven Glorværdige Kong Chriftianus I. selv/ ex capite juris cujusdam hereditarii, skulde have 
giyrt nogen Prxtenßon paa den ledige Throne.



352 c-L-s- Det Kongerige Norges  
formedelst (p) hans altfor despotistsMyndighed/ som hand tiltog 
sig, oq rm.1457. oñererte Hanl deres Riges Crone. Altsaa faae man vel 
den fordum stiftede Foreemng imellem de z. mægtige Nordiste 
Riger, (der jaa korr Tud der end var, at den denne ; sinde var 
opløft/ dog foraarfagede sira megen Spind imellenr disse modsi 
geNationer/og gavAnledning til faa megenBiods Udgydelse;) 
atter igien sat i Stand ; men den Glcede man deraf stulde have nydt, 
eg den deraf forventende Nytte/ varede ikke lange/ saasom Sverrig 
an. 1463. atter begyndte at steye. Nu fortcelles vel af COCCEJO 
biflor.SvecîcœL. IV. p.ns. at/ fsrend det endnu kom til den bemeldte nye 
Forbindelse/ havde de Danste allerede paa den an. 1449. til Halmstad 
anstilte Convent ladet declare«/ at denne deres Konge Carl Cnution 
var de»/ der havde handlet imod Unionen, i det hand ikke alleene 
havde giort sig til Konge i Sverrig/ men endog bragt tlorge, der 
dog hørte arvelig til Danmark/ med Svig og Vold paa sin Side: 
ruptam a Carolo Unionis legem, non flolum in Svediæ, flea etiam Norvegiœ Regno, 
DANIÆ HÆREDIT ARIO, per vim & fraudem occupato-, 0g ñt derfor 

ogsaa
(p) Hvilken afdisse Nationer forst haver brudt den Calmarsse Union, derover vil man vel dispu

tere faa l«nge, som man ikke vedborlig vil betarnke, at en evig varig Fred og en allernoyest For« 
bindelse imellem disse Riger og Lande, er det reneste, beste og sikkerste Middel til deres allerher- 
ligste Flor og Velstand; Men til denne at erholde og stadfå vil detonere hoyst nodvcndig at 
fordrive al det gamle Had og Avind afHierterne, og derhos at forglemme de Forseelser, som paa 
de Tider, i Mangel af en crgte Staats-Klogssab, paa begge Sider ere begangne,og, saavit GUD 
giver Leilighed dertil, samme grundig at forbedre. Mig, som en Udlanding, og herfor upar« 
thiisk Skribent, vilde dog de Herrer Svenssc venligst forlade, det jeg oprigtig skriver, at det 
er uden al Grund, naar de impútet e de Dansse, at de allerede ved Rong Cbrißophori af 
Bayern Val have begaact noget, fom var denne Loreening e diametro imod Thi kie
re ! hvor urimelig er denne imputation ? Have vi dog nyeiig hort, at Kong Chriftophori Moder 
allerehtcn Eventual Succeñions-Rñt i Sverrig var betinget : Var det derfor end sandt, at denne 
Prinz afdet Danske RigS-Raad, uden nogen i Forveycn med de Svenske holdne Overleagelse, 
egenmaegtig var indbudet til at paatage denne Crone, (hvorom vi paa nrervamnde Tiid ikke ville 
indlade os med nogen i Difpute,) saa var dette Fatlum dog alligevel ingen cafas fæderis vio
lati', Efterdi jo retsindige Svenske doa ikke, bare for en Ceremonies jkyld, der var bleven for- 
somt, ville disputere Kong Chriftopher hans erngang, ved de paa hans Fru Moder stilede Re
versâtes, erlangte lovlig" Adkomst : Dog naac vi hore en nyere Svensk Skribent, nemlig LOC- 
CENIUM, om denne Sag, da siger han os, L.IV. biß. Rer. Suède, p. in. ¿7,20. at det har 
alleene vaeret Carl Cnutfon og hans Anhang, der, (saasom denne Hiftorfcus selv ikke vil friekirn- 
fce Carl CnutSon, i henseende til Cronen, acrimine ambitus,) for dets snarere at trange igien- 
»em med sine Hensigter, har paabyrdet de Dansse dette; da derimod Erke-Bisikopen af Upsal 
og andre retsindigeSveusse, endnu for Clmftianus i, blev ndvalt, have paastaaet, at det var en 
Samvittigheds« Sag faa mni at gaae fra den Calm arste Union,og, med at udelukke de Danste/ 
at vsslge sig en regen Konge.
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ogsaa de Svenffe Gesandter selv havde fundet for billigt/ at deres 
^.ottge ffulde frafalde sin paastand paa Norge, og overlade 
sanrine til ftit 2lrve ^erre ^.ong Chrißiano I.Ut Carolus. Norvegia 
jure Chrifiierno, ve luti hæreditario ejus Principi , cederet, <eqvum videri: 
Men ikke at melde, at det er en gammel og hoyst fornuftig Canon 
juris : inter alios acta aliis non praejudicant ; sññ ere denne Halmstadffe 
Convents Acta saaledes beffaffne, at man ikke med Vished kand sige, 
om de dertil beffikkede Stcender have i alle Stykker gaaet remt til 
Verks: Saa meget negter imidlertid hvitfeld/^,^^. iffc 
selv, at deNorffe, efter at de havde hort, at den af de Danske ufc 
valte Konge Chriftiaitusi. stod med den af dem saa hoyt agtede Dron
ning Margareta i Slegtffab, og altsaa havde nogen Deel i Arveret
tigheden til deres Rige, have de strax godvillig erklceret sig for ham. 
Dog da dette er et Faétum, det man ikke kand sige at vcrre foretaget 
enten af den heele Nation, eller a potiori parte, efterdi de Norder- 
Norffe, som for er sagt, hcengte alle efter Kong Carl Cnutfon, og det 
altsaa var kunde Syder-Norffe og en Deel afAdelen, som holdte med 
Kong Chriftiano i, saa ere vi af den Tanke, at man ey kand giore stort 
Facit derpaa. Imidlertid maa det vcrre os nok til vores Ayemerke, 
at vi have meldet, at Kong Chriftianus i. hoylovlig Ihukommelse har 
atter feet de z. ff ordiffe Troner ander sig foreenede, og end- 
ffionthand ligeledes, som sagt er, har oplevet deres Adffillelse,efterat 
de Svenffe an. 1464. havde kaldet den af ham tilforn fra Thronen for# 
^reorte Carl Cnutfon tilbage fra Dantzig, hvor hand opholdt sig in exi
lio, og, afHad til de Danffe og andre Fremmede, hvilke Kong Chri
ftianus i. havde betroet de fornemmeste LEmbeder i Sverrig, med beg
ge Hcender modtaget ham : saa var dog Guds Forsyn, efter Kong Carl 
Cnutfons Ded, endnu en gang betcenkt paa at inspirere disse z.mceg- 
tige Riger Freds Tanker, i det de under denne samme Konges 
Chriftianil. Herr Son, 5vong Johanne an. 148z., ihvormeget end det 
Svenffe Riges Forstander, Steno Sturlfön, der selv havde stor Lyst 
til den Svenffe Crone, giorde sig Umage for at forhindre det, paa nye 
igientoge denne Forbindelse. Alleene, endog denne gang blev den 
meget flet efterlevet ; thi ikke alleene bemeldte Steno Sturlfön og ijanS 
Anhang giorde Kongen Cronens rolige Besiddelse stridig, mm opvakte

og 
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og an, 1501. en npe Rebellion, (q) som endnu vedvarede under Rigets 
Hovedsmcendene Svanto Sturlfön og Steno Sturlfon den Angre, indtil 
1520.; Men dog alligevel blev Foreeningen ikke fuldkommen paa de 
Svenskes Stdeäiüblveret/forend ved Kong Chriftiani il Afskttelse: da 
samme saa lcenge blev ophcevet, mbtil det maaffee maatte behagL 
GUD efter sm Vrisdom, der styrer alle Dug/ paa en anden 
Maade iglen at forbinde disse z. kongeriger/ i hvilken hand har 
plantet sin reene Evangeliske 2virke, til disie crdelsindede Natth- 
ners sande Nette , og hans hellige Evangelii nforfalffede 
Sandheds Forfremmelse, til en evig varig Fred og Eenighed, 
da de hidindtil paa alle Sider begangne Forseelser letteltg ex regulis 
prudentiæ & juftitiæ kunde rettes og forbedres.

§. 10.

(q) Vi err ikke sindede at strive noget til nogens Ulempe, og allermindst at angribe en heel Nati
ons Handlinger med en hidsig Pen. Vi strive dets uden paa saadan en Tiid, der metre, end de 
forrige, kand rose sig, at det gamle Had »g Fitndffab, der fordum bar sat Mistror i disse ; Nor
diste Rigers Indbyggeres Sindelav til hinanden, ved Guds Naade hoS de fieerste sandste er 
udflukt, og en hver Patrio» onster, at det til evig Tiid maae varre udslettet: Dog maae vi billig 
forundre os over, war LOCCENIUS, en Lovkyndig Mand, for at ftirkiende og abfolvere Ste
no Sturlfön a nota perfidiae, L. IV. bifi. Suer. p. ,43. saalkdes striver : Num perfidus fuerit 
Steno, qvi ante Joh annem Regem jam Regni Princeps a fub ditis fatius erat, ¿T poft Regem 
ab iisdem eletium in imperio retentus, Regi non negavit, fed diflulit imperium, ex populi 
arbitratu, aliis qv e catifis, alii judicent. Eqvidem monitus de deponendo imperio, Jic ipfe 
fe excufat : Se non tantum a Proceribus, verum etiam a plebe principatum accepijfe, nec, fi 
maxume vellet, eum illa invita abdicare pojfe. Mn hvor lidetdtUNt UndstyldlllNg, at ha« 
varophoyet til Rigets Statbolderstab, ikke alleene af deFornemmeste iRiqet, men ogsaa af 
den gemeene Wond, og derfor uden sammes Forevidende og Samtskke ikke kunde overantvorde 
Riget til den retmerssjg udsalte Konge, rimer sig, det begriber enhver af sig selv : Dog vil msn 
tilfulde betragte Stenonis Opforsel efter 1499., da stal man finde, at det har oæret denne Her- 
res Herffe-Syge, der har haft den storste Part udi alt paafulgte foretagende imod den ftomme 
Konge Johannem i Svcrria : Tbi efter at de Svenske ikke alleene i dette Aareventualiter havde 
hyldet den Kongelige Prinz cbriñierno. men havde oa forfattet den Rigs-Davs Slutning: ut 
fi qvis adverfus Regem Johannem aut filium ejus rebellis effet, exiftimatione, favore regio, im
munitatibus fortunisqve privaretur ; LOCCENIUS l.c, saa kand det vel aldrig undstyldes, at 
Steno og hans Anhang irte alleene a.1501. have fort det bitterste KIaaemaal imod Kongen, 
men og, som Ordene lyde hos LOCCENIUM p.ifil. have declaren, fe ex patio Calmarten- 
fi fub exiftitnationis juramenti vinculo obligari, ut ab unioneRegisqve obfeqvio digrediantur, 
ut contra prafetiorum exterorum favant dominationem , cum jure non pojjint, vi ¿7* ar
mis fe tueantur ; Hvoraf da siden al paafulgte Vanheld og Blods > Udgydelse har haft sin 
Oprindelse.
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§. IO.

Dog vi ere gangne noget for vit fra vores egentlige Hyemerke; 
Thi da vi ikke ere sindede i en udforlig Sammenheng at fortalle alt, 
hvad der fra den Calmarste Unions Stiftelfe af, i Henseende til disse 
z.Rigers Foreening, i samme har tildraget sig/saa vil det vare Did,at vi 
præcife rette vores Hensigt til Kongeriget Norge. Nu'var vel dette 
Rige bestandig bleven ved den udi denne Confederation üipulerede 
EendragtigheD / dog siger KRANZius alt for meget, naar hand 
L. V. hiß, Svec, c. 33. striver: Ex mo die (nemlig fra den Calmarste 
Unions forste Andretning af/) [emper permanfere conjunta tria h<£C Regna, 
Norvegia NU MOV AM diferepante, licet Svecia aliqvoties fe tentaverit fejun- 
gere ; Thi vi have ?llerede hort , at efter Chriftophori Lavari Dod f 
endstiont ikke alle Ne ffe, dog de Nordenfieldste/lhave offentlig erkläret 
sig for den af de Svenste udvalte Kong Carl Cnutfön. Omendstiont 
nu siden, an.i45O. Rigens Raadet og Undersåtterne i det heele Konge
rige Norge ved en folenne Proteftation erklcerede Kong CarlCnudfons 
Val for ugyldig og magteslos, og saavel hyldede cfeåno, som satte 
hamRigens Crone paa i Trundhiem/saa og derforuden de Svenste felv, 
fom vi allerede have hort, i det Halmstadste Fordrag, cederte denne 
glorvardige Konge deres formeenttig til denne Crone havende Ret : 
saa var dog i den bekiendte Rebellion, som an. 1502. blev yppet af en 
Adelsmand Cnm^dolpbson, Sagen kommen saa vit, at derey fat
tedes meget, at jo Norge igien, efter de Svenstes Exempel, og paa 
den forbkncevnte Steno Smrlíbns sardeles Tilstyndelse, der just paa 
samme Tiid var indviklet i en offentlig Feyde med Kong gobanne lo 
havde stilt sig fra Danmark, dersom ikke, deels den Kongelige Printz 
Chriftiernus, der blev stikket med en Armée derhen, deels den Ro- 
stildiste Bistop Zens Ebbesen og Henrik Krummedik, havde funden 
Middel og Udveye i Tide at dampe den reifte Urolighed og Brand, og 
fdrnemmåg, deels ved at remme Formandene for denne Rebellion, 
bemeldte Cnud Adolphfen og Herlôf Hydefad af Veyen, deels og ved 
tilborlig at faae dem afstraffede. Nu var vel, hvad den forste 
over Kong Chriftiani I. Val yppede Menighed angaaer, som for er 
meldt / samme ikke af nogen synderlig Betydenhed, men allermindst, 
hvad Dens Dempelse anlanger, af den Beskaffenhed, at man deraf 
med noget Skm af Ret kunde drage nogen M Staa- 

2)Y tens 
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tens og ben hidtil vedtagne Regiermgs Forms/ samt Rettig
hedernes Forandring ogForvendelse: Men ffulde jeg i al Fald 
sige formeget/ (hvilket dog neppe ffal kunde bevises/) i det jeg er af 
den Tanke/ atRong chri/iianus i. har ved det til Halmstad med 
de Sveuffe oprettede Fordrag/ og ved den Leilighed/ da heele 
tTorge nu faldt ham/ fbm sin retmæssig udvalte Ronge/til Fo» 
de/ ligefaave! fbm hans Forftedre/ bekommet Arve-Rettighed 
til Norge/ (r) saa er dog dette vist/ at Hand i Tide har vceret betankt 
paa at tilvende sin Printz Johanni saavel dette/som Danmarkes Riges 
Crone/ som da og / medens hans Herr Fader endnu levede/ lod sig M 
de af de Norste/ og an. 1480. af begge Rlger paa offentlige Herredage 
blev prøciamevet for Konge. Altsaa er det ikke at negtt/ at Kong Jo
hannes, imod hvilken (potito, fed non coneeiTo, at vores nys bemald- 
te Formodning / om en hans Herr Fader overdragen Arve Rettighed/ 
var uden Grund/) som en retmcrsslg udvalt Konge/ de Norffe ikke paa 
nogen Maade vare berettigede at gribe til Bagben / havde kundet ex 
jure viâoriæ betage dem alle deres forhen hafte Friheder og Rettighe
der/ folgelig og den Ret r hvilken de forhen/ som Confædererte af den 
Calmará Union, havde haft til at vcrlge en Konge over de 3. Nordi
ste Niger/ og i Fald de tvende ovrige med - confædererte Niger ikke 
havde lagt sig derimellem/ og fupplicando udvirket meliores condi
tiones for de Affcrldige / til êkadeslesholdelfe for den ham tilfoyede 
Ulempe/ nsde dem til/at de stuldc herefter crkrenbe ham og hans 
heele Afkom for deres rette Arve-Herre og Ronge; hvilket og 
at vcere ffeet mange troværdige Skribentere udtrykkelig sige. Men 

da
(r) Ja om noq"n vilde endnu gaae videro og paastaae, at Kong Chriftianus i. havde erlanget en Pa- 

tr-monial-Reltiyhed til Norge : saa skuide det ikke mangle paa ayldige Formodninger I det 
ringeste kand man ikke begribe, hvorledes denne Herre, da han giftede fmDaatter, Prinz-ß 
Margareta, med Kong Jacob i Skotland, har kündet pantseîte tit ham Monoerne og de Het- 
kandffeJnsuler ivr denBr«deikat,d-r var lovet Prinzessen,dersom han ikke havde varretmeere'end 
bloten Rexufiifruétuarius,lier fideicommiflarius Sandelig, ligesaaveisomdkederlKndkrue 
fordum, da Kong Phil pp II. gav dem sin Princcß Isabella: til BrudeSkat, kunde indvende, 
frav in :¡ eße morem, qvod libera hominum capita, ceu privatum fervi tium, in cenfu ac com
mercio haberentur, >vm GROTIUS in hiß. L. VII p. 32.4. vitlöftig udfsrek ! Ligefaave! hav
de Srkenoernes Indbyggere,ja samtlige Norriges Riges-Sterndcr kundet foreeende det samme, 
derlom de ikke havde v-eret tilfuldroverbeviisteom deres Konges Patrimonial-Ratt ; Thi denne 
Çonftitutio dotis, om man cudjklont, svin billigt er, præfupponerer, det derhos aftalte pactum 
reluitionis ikke var nogen alienatio, der var foraarsaget af enuserdvanlig Nodvendighkd eller 
trerngende Fare, men dcpcnderede af Kongens frie Billie-
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La derved paa Len eene Side ikke var tilvoxet Danmarks Crone selv 
nogen Over-Herffabs eller Eyendoms-Ret over Norge, saasom Len 
tilfoyede Uret ikke egentlig angik Danmarkes Rige, men Kong Johan
nes i Danmark, og paa den anden Side denne Konges Slegt igien gik 
kil Ende i hans Son Chriftierno il : Saa kand denne Norges Under
tvingelse ligesiialidet give udi Let foresatte Sporsmaal, om dette Ri
ge kand kaldes en Provinz af Danmark? et Argumentum 
Dedfionis, som Ler af samme kand tages noget Beviis, at nogen 
anden, end RongMå og hans Sjsn Chriftierno il derved er 
tilvoxet nogen Arve - Ret til dette Rongerige. Ligeledes kand 
man umuelig af denne Undertvingelse deducere Oprindelsen til, 
hvorfore jamtlige Hertugerne af Holsteen have begyndt at 
kalde sig Arvinger fil Norge? Thi ffulde end den da vcerende 
HolsteenffeHertugFridericus, Kong Johannis Herr Broder, i Hen
seende til en hans Herr Fader Chriíliano I. i Forstningen af Le Norffe 
overdragne Arve-Rettighed/ have haft nogen Prætenfion paa denne 
Crone / hvilket man, foruden det fom allerede er meldt, snart ffulde 
formode og flutte as hans an. 1482. til Kong Johannes giorte Anfor
dring , om at overlevere ham sin Anpart af Norge, ligefaavel 
tom af Hertugddmmene Slesvig og Holfteen, og det dervaa 
fulgte Foring, hvorudr hans Arvåettlghed hane meere for
beholdes i end frakiendes, hos hvitfeld f 123s. saa havde hand 
Log naturlig viis aldeles spildt sin Ret, La hand ikke tog Len mindste 
Deel L denne Rriig, paa hvis Udfald dog Norges Lrones 
Coniervermg blot og alleene beroede: Og vilde man end sige, at 
Kong Johannes efter Lens lykkelige Udgang havde antaget sin Herr 
Broder qvail in focietatem af Le ex jure belli forhvervede Forderte, 
og meddeelt ham cn eventual Arve-Rettighed, i Fald hans egen Po- 
fteritæt ffulde udgaae : saa er Lette Log ikke rimeligt as denne Aarsa- 
ge, fordi Ler ellers ikke har vcrret nogen si)nder!ig Eenighed imellem 
Liste tvende Herrer. Jeg holder Let dersor ikke for raadeligt, med 
Len ellers berommelige Herr auctore des MuropaLsthen 
Herolds PJL Se&.s. f.zsd. atteene deraf, fordi Norges Kongelige 
Lhrone i deceldsteäecnlis bestandig ved en Arve-8ucceílloner bleven 
besteget og eyet, at deducere Len Scedvane, at Hertugerne af Hol
stern, som samtlige Defcend enter fra Chriíliano L, ligeledes kalde 

Dy 2 sig 
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sig Arvinger til Norge: Meget meere, efterdi jeg formeemr, at 
disse )ura, i Fald De og virkelig af Chriftíano i. vare forhvervede, ere 
ved Fr ider ici I. Opforsel faa got fom derelinqvevct og tacite fragññkt, 
faa holder jeg for , at jeg gisr best/ naar jeg oprigtig tilstaaer, at mig 
aldeles ikke er vitterligt, af hvilken Grund ogsaa efter den Did, hsy- 
bemcrldte da vcerende Hertug Friederich , Kong Johannis Herr Bro
der, og fremdeles indtil ncervcrrende Tiid, hans Durchleuchtigfte vc- 
fcendenter have tiltaget sig denne Dtul, (s) eller og vel virkelig for
meret tnPræteniion paa dette Kongerige ; hvilket endnu under Kong 
chriftierni II. Regiering af hoybemceldte Friderico I. meere end een 
gang er ffeet. (t.)

§. ri.

(s) Wedel samme tiiQaatr og hagemeier í>¡ Juris pMid Em-opal Epi ft. i. p. t>. hvor han
striver : Poffident hoc Regnum (Norvegiæ) moderni Reges Danta, linea Oldenburgica, hære- 
ditario jure, adeo ut bis deficientibus ad Holfatia Duces devolvatur, qvi omnes Regni haredes 
in titulis fe profitentur, cujus rei occafio atqve origo me latet. £)q CONKING striver i fltl 
Afhandling de República Danica, font findes T. IV. Opp. ex edit. DN. GOEBELII, f. 400. 
Inter Reges (Danix) ¿P Proceres de Regno Norvegia non convenit. Reges enim in illud pro
tendunt jus haredit atis, Proceres hoc negarunt usqve adeo, ut familia Ducum Hui fati a fum- 
ferit titulum bæredis Norvegia. Sunt enim Duces Holfatia oriundi ex Regia familia. Fun
damentum hujus Pratenfionis fateor me hatfenus nefcire. Mni Herr Hof-Raat V0Ñ G9'
BEL indbilder siq, at have fundet Noglm til denne Hemmelighed, naar han l. c. Opp. Con
ving. in notis litt. b. tilfßBCt ! At vero fratres olim Ducum ¿7* Har edum Norvegiæ titulo decora
ti funt, atqve bine e ft, qvod i fle titulus a Ducibus Holfatia retineatur. Ni vilde SNstk, Üt den« 
nelaerdeMand hasdevlUkt betegne os Steden,hvvrden^àfindes, iKraftafhvilkendeKon« 
gelige Danste Herrer Brsdre er bleven tillagt denne Titul afHertug og Arving til Norge ; Thi 
han havde uftilbarligen dermed givrt os i Danmark en uudsigelig sisrTieneste; faafom jeg tro« 
er, at til ciato ingen afvore larde Mirnd kiender den Bog, hvorüdi faa rart et Document fFuiht 
findes, og er det formodentlig ikke nogen anden, end just den samme, hvorudi Kaysers Con- 
ftantini M. Gave-Brev signer, efter hvilket den hellige Fader, Paven, er bleven Herre over Kir- 
kk-StaateN, eller det saa kaldte Patrimonium S. Petri.

(t) Det synes vel, at Danmarks Rigms Raad paa den Tiid ikke bar agtet meget om denne Ti« 
tuls Rtttiahed ; T hi da, efter Kong Chriftiani II. Afsettelse, nicer hsybemeldtc, da varende Her« 
tua i Holsteen, Friderkus I. var af Sttrndcrne udvalt og udraabt til Konge i Danmark, tillag, 
VedebñmudenalBetcrnknmgdeñTitel ñfArving tilV7orge, font af Diplomate Eleétio- 
nisap. HV1TFELD l c. fim?, er ftart. Erdetdaogsnalkdks, som vi tilforn have præliip-
(>oneret, at Chriftiano i er os de Norste en Arve-ellcr Patrirnonial-Net bleven overdraget : saa 
ader sig maaste Friderici I. Opforskli foromtalte af hans Herr Br der Kong Johanne imod de 

rebrlliste Norm rend forte Kriig, ogdenhanaf os forekasiede tacita derelictio hermed undstyl« 
de, at. da han i hoystbemelvteKon irs Leve Tild, og saa laenge nogen af hans Afkom var til« 
»vers, ingen Rettighed havde ti! at vindicere sia Norges Srone, Haney heller kunde tabe forne 
Me efter den bekjendte kegularn juris . Non valenti agere nulla currit prxfcriptio vel amiflie 
juri». Hvilken Indvending vi dog NN ingenlunde ere sindede videre at forsvare.



___________ Ädgamle Frihed.___________ 357 
§. II.

Dog det maae vcere dermed, hvordan det vil/ saa kand det ikke 
negtes, at som Kong chriítiani il Afsettelse, der ffeede an. 1523. i 
Almindelighed har foraarsaget en merkelig Forandring i de z. Nordi
ske Rigers ©taat&Syftemate, saaledes, at Soerriges Crone fra den 
Tiid af gandffe har frasagt sig al Forbindlighed efter den Catmarffe 
Union, og alle Tider haft sin egen Konge; saa begyndes her en nye 
'Periodus, r hvilken Norge, siravel som Danmark, har verret et 
frit Val-Rige; Thi efterdi det behagede den ftorste Deel af denne 
Nation forsaavit at holde ved de gamle Confæderationer og Forbin
delser , at samme ikke har valt sig nogen anden, end den i Danmark 
kaarne Hertug Fnderich af Holsteen, til Konge, saa gik dog deres 
Omhue for deres Privilegiers ukrcrnkede Holdelse iblant andet ogsaa 
derhen, at denne Herre ved sin Haandstestning maatte forpligte 
sig til, at agte Norge, som et frit Val-Rige, følgelig at fra
falde denDtel af Arving til Norge: og har de Norffe saaledes 
vedst at detiene sig af denne af ham giorte Renunciation, at de an. 
1529., da den Kongelige PrintzLhrManforlangede at hyldes afdem, 
medens hans Herr Fader endnu var i Live, negtede ham det, og dristig 
beraabte sig derpaa, at de, lrgesåavel som Danmark, vare et Val- 
Rige. Tager man nu i uparthiiffOverveyelse, at, i Fald endog, 
efter vores forhen yttrede Hypothefin, Kong Chriitiano 1. var over
draget Arve-Rettighed til denne Crone, saa var samme dog i.) ved 
denne Frasigelse gandffe dod og maateslos, og setter 2.) dertil, at af 
hsybencrvnreKongeFriäericoI.alleHolsteenffeHertuger i enlige Li
nie nedstammer, med det videre Tillcrg, at 3.) Hertug Adolph, Stam- 
me Fader til den Fyrstelige Linie, forst an. 1526. er fodt, folgelig at 
denne hans Herr Faders iolenne Renunciation paa alle forrige Arve* 
Rettigheder, i Henseende til Norges Crone, er ffeet to Aar, forend 
hand blev fodt til Verden; saa ligger det, efter vores ringe Tokke, 
Sole klart forsynene, at, ligesom det er en almindelig og med den 
sunde Fornuft harmonerende Regel/ ja enStotte for utallige Hand
linger i det borgerlige Selffab, og i Almindelighed for alle menniffe* 
liae Fordrage og Pagter: qvodad jura renunciara non detur regres
fus: saa maae denne Titel saavel som Arve-Retten paa Norge fra

Dy 3 Kong 
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^ongFridcrid I. Tider af have lidt merkelig Afbrek og Exception; 
Fornemmelig 4.) da derforuden alle fornuftige Jurister/ end Kede 
undtagen, som ellers meene, at grotii Lårdom: dejurMi&vac. 
I.. II. c. 7. §. 26. in hereditariis regnis, qui jus a je abdicat, nihil poteß in liberos 
transferre, billig Maae indffrcrnkes inden sine Visse Grendser / saasom 
det kommer overeens med den for sig selv talende fornuftige Billig« 
hed , at stige Renuntiationes ey kunde ssee afForcrldrene til Bornenes 
Skade/ fornemmelig/ dersom samme allerede have erlanget et Slags 
jus fuccedendi ex patio & providentia Majorum,fr? derudi samtydigk/ 
at man maa giore Forskiel inter liberos jam natos & nafcituros, og 
fordi de sidste ere at ansee som non entia, folgelig endnu ingen jus 
certum in Regnum hæreditarium fuccedendi have erlanget / cum 
non entis nulla funt prædicata, per confeqvens nulla jura ; altsññ/ 
ligesom deres exiílenria futura bestaaer in nuda fpe, sññ er og deres 
fucceüio futura intet andet end nuda fpes-, at/ siger jeg/ betages og 
unddrages flige liberis nafcimris ved saadanne deres Forées Renun- 
ciationer/ t det Tilfcelde / naar Folkets Udtrykkelige Villie/ som in 
cafu præfenti, kommer dertil/ alle Uden denne Renunciation havende 
Prætentionen paa nogen Arve « Succeflion* Vi ville allene hore den 
store GROTIUM herom, hvilken diño L. II. de Jure Belli & Pac. c. 7. §. 26". 
meget grundig forsvarer denne Thefin : qvod nafcituris certum nondum 
qvefit um eß jus fuccedendi in. Regnum hereditarium, fed nuda fpes, qve facile 
auferri iis poteß populi voluntate} fi etiam parentes, qvorum inter eß, jus ad 
filios transire, illud remiferint. Hvorfor jtg UdkN Videre BetñMkttMg 
troer/ at den Titel/ afArving til Norge, i det mindste udi Kong Fri- 
derici L hoye Person maae vcrre udflukt/ og at det nit florerende 
Stormcrgtigste Kongelige Arve-Huus, efter at Kongeriget Norge, lige
som Kongeriget Danmark, med Eed har bekrceftet den ved Guds For
syn under Kong Friderico III. oprettede Arve - Souverainitæté Forffri- 
velft/ aldeles tilkommer jus prohibendi, ar ingen, uden de Durch
lauchtigste Defcendenter af Monarchiets priisvarrdigste -stifte
re, maae tilegne sig denne Titel, følgelig de allene skulle hede 
Arvinger til Norge, hvilke Guds Forfyn formedelst deres 
høre Fødsels prcerogativer tillige har meddeelteu Arve-Ret- 
tighed til Danmarks Trone.

12.
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§. 12.

Dog den merkvcerdigste Periodus i den Norske Historie staaer end
nu tilbage. Nemlig en Deel af de Norffe havde allerede a. 1534. ud- 
raabt Chriftianum ill. til Konge,der dog formedelst det stcerkr Anhang, 
som Kong Chriftianusii. endda havde i dette Kongerige, ikke for, end 
a.1537. efter mange udstandne Besværligheder, endelig blev sat i 
Stand til at faae dette Rige nogenledes sat i Rolighed. Fordi nu den
ne de Norffes Adftrr hoylig fortrod Kongen, saa vel som det Dansse 
Riges Raad, og dette nu var anden gang, at dette Kongerige havde 
handlet imod den Calmarsse Union : saa ssal a.1536. paa en Herre- 
Dag til Kiobenhavn vcere bleven befluttet, at afffaffe aldeles 2xt# 
gens Raadet i tïorge, og at dette Land efterdags ffulde regie
res som en blot Provinz afDanmark, HVZTFELD u. f 13 <5. 
ligesom og denne Auétor/.w. beretter, ar iblanr Rigsdags Aåer- 
ne samme Did ssal vcere infereret en Artikel/ af Indhold, >t ñor- 
ge stedse og altiid ffnlde forblive under Danmarkes Lrone, 
saaledes, at kongen / som hver gang blev valt i Danmark 
uden det Norffe Riges Standers Concurrenz> ffnlde dog agtes 
og ansees af dem som deres Ronge. Nu negter jeg ikke, at jeg 
jo meget gierne onsste, at fee denne Herredags-Ad in extenso, saasom 
jeg altid har den Mistanke, at HVZTFELD/ der paa fleere Steder 
i hansKronike, naar det kommer an paa Qyæitiones Juris Publici, 
begaaer heel inerkelige Feyl, her ikke rettelig har fattet det Dansse 
Riges-Naads Meem'ng, (u) og efter at Kong chriitianusin, havde 

betjent
60 Detvarre langt framig, at jeg vil sseivr noget til den store og i Hensigt til den Dansse Historie 

UdodeligmeriterteRigs-Canzler /IHTFSLDSgcrnminíííe : Allane naar han f. 14-9. fore
giver, at af denne Herredags Slutning er aabenbar, det Hertugerne afHolsteen ikke 
meere med Re.te kunde tilegne sig den Titel afArvingcr til Norge, eftersom Norge nu 
havde holdt op at v-rre et scrrdelcs og adskilt Arve-Rige : saa er det Sole-klart, at han ev 
rettelig har indseer flatum controverfia i det Nñrvcrrende Sp^rsmaal ; Thi »ar Norge 
for bleven et eget Arve-Rige indtil A. 1536., da kunde denn? Herredags Slutning, som en vis. 
pofition, der »flrgiort fuper jure tertii, ikkun virre af liden Gyldighed, efterdi det Danffe Ri
ges Raad ikke havde mret i Stand tii at betage de Holsieenstr Hertuger deres jus qvæfitum, og 
havde altsaa decreteret nulliter fuper re aliena. Bi have dei for astetider eraatet det for nod-
vendigndidetSpvrsmaal: cmdenne Titel kand tilkomme nogen anden, end den glor- 
Vivrdigste Rong Friderici ul. Durchlauchtigste Afkon, ? at distinguere iñude Slags Ti, 
der: F-rst,hvad Ret Kong Cbriüianusl, har bekommet tii Norge, og indiftinde transfereret 

paa 
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betient sig af sin jure vitionæ, og afskaffet dct Noå Riges Raad/ 
fordi maaffee de fleerste Lemmer deraf havde forseet W imod ham, 
og giert sig skyldig criminis læfæ majeftatis , men derimod alligevel 
af adskillige politiske Aarsager, hvilke han, som en Staats^kyndig Her
re, vel havde overlagt hos sig,ikke fundet det for mådeligt at bringe den 
ved for hoybemeldte ^eng Fridericii. kenuntiation paa ham og hans 
hoye Agnater eller Herrer Brodre faldne Arve Rettighed tll dette Ri
ge, soin et Folk der med Sverdet igien var tvunget til Lydighed, og 
derforuden sig intet visiere havde at forvente, end sine Privilegiers 
og Friheders Forliis, igien i Brug : saa var dette, hvad her af Kon
gen i Danmark, og, som det si-nes, alleene med Rigs-Raadets con- 
fenfu, vel reétius, applaufu, var siuttet, imputeret den sidsie, som et 
ikke saa meget Kongens allerhoyefte Person, som meget meere Konge
riget Danmark betreffende Sag, og de Ord, at Norge ffulde regie
res som en Provinz af Danmark, siden ex proprio ingenio tilsat, da 
maaffee Rigens Raadets Tanke alleene var, at Norge skulde noget 
engere og paa en terminos vulgaris fæderis overstigende Maade 
combineris med Danmarks Erone, og ligesom in fpedem civitatis 
perpetuo duratura conjungeris ; Thi derved , Ñt kt Rigt sññlkdiv forbin
des med det andet, at det i Fremtiden synes meere at vare et Anne
xum af det andet, end at det ffulde holdes og ansees proæqvali foe
derato, lader sig ikke giere den Slutning, at det nu ogsaa er bleven 
en provin; af det andet og derudi incorporer et -, ligesom f. 
E. Kongeriget Lombardien, ja det Romerffe Kceyserdom selv, har 
fra Ottonis M. Tider af dependeret af det Tydffe Rige som saadant 
et Annexum, endffiont ingen Tydff Publicist derfor har understaaet 
sig at udgive det for en Provinz af Tydffland, eller at fingere faa- 
dan en incorporation. Thi, man maa tage Sagen, paa hvilken 
Fod man vil, saa foraarsager enhver incorporation, at et frit Staats- 
Corpus lader af at verre det, som det fer har varet, og ligesom de- 
poifederes og blottes fra alle sine Juribus fummi imperii og liberta
tis ; af hvilke det intet taber, naar man ikkun præfupponerer en fim- 

pie 
paa sine Arvinger, ittbttl Friderid i. Renunciation ? For det andet, om ester bemeldte 
Kong Fridericii. Renuntiation denne titel tndnuhar kundet tilkomme bans Kongelige Arvm 
ger, og hvilke af hans Defcendenter der har kundet tilegne sig den ? Sot dct tredie bvor 
vit denne Titel er bleven forandret ved den under Guds Velsignelse indforte Arve > Louve- 
raineté?
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pie conjunCionem, annexionem vel combinationem 6t Være skeet : 
Thi som Menneffenes naturlige Frihed og Liighed bestaaer derudi, at 
et hvert Folk bliver de Midler og Rettigheder/ hvilke de meener at be
hove til deres indvortes og udvortes Velstands Confervation, udeta- 
gen : saa cellerer og ophorer al fliß Jus liberi arbitrii ved en Incorpo
ration, fordi famine egentlig og necellario angaaer Staarens Regie
ring og de dermed forbundne Jura. Derimod virker en saadan Con
junción intet andet / end et Syftema irregulare fociorum velut in- 
æqvaliter foederatorum ; 0g endskiont dkN betager dkN hoytste Magt 
noget af sin naturlige Glands, faa haever den den dog ikke gandffeop. 
Dog vi ville og beste, hvor urimeligt dette Foregivende er, og hvor 
nretfcerdig det Danske Rigs Raad havde handlet, i Fald famme var 
falden paa den Tanke at giore sligt.

§- i3-
Det er unegteligt, og i det foregaaende noyagtig udfort, at Kon

geriget Norge/ i det mindste indtil Aaret 1536. har vatret en med Dan
mark confæderert frie Staat. Ligesom det nu efter alle bekiendte 
Retter er vist, qvod par in parem non habeat imperium ; faa maa 
man/for faa vit, antage det for en rigtig og afgiort Sag/nt de Dan
ske Uge faaUdet have hast noget at befale r Norge , fom de 
Norske i Danmark ; Setter man nu dette / som billigt er, forud, 
faa kand man ikke fee / hvor stor den Fornærmelse kand have vceret, 
for hvis skyld det Danske Rigs-Raad ffulde have siuttet, t Fremti
den at foreene Norge fom en Provinz med den Danske Ero
ne ; Thi at een AUiert vel kand tvinge den anden ved Vaabens Magt 
til at holde Allianzen ubrodelig , folgelig dette faa meget meere har 
Sted imellem confædererte Staater, der leve udi et Syftemate ci
vitatum med hinanden, det have vi allereede i foregaaende tilstaaet, 
og ville ikke heller nu fragaae det ; men at en Staat for den Sags 
ffyld ffulde de jure kunde berove en anden sin Frihed, og bringe den 
under Trcrldoms Aaget/er ikke vel troeligt,efterdi det,ikke alleene iblant 
Christelige / men blot efter Fornuften levende Folk, ved conditioni
bus pacis aldeeles maa agtes derpaa, at Skadens Erstatning ikke dri
ves hoyere, end den begangne Forurettelsts Natur tillader: Thi at 

ZZ ved 
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ved flig total Forandring, hvorved et hidtil frit og independent vce- 
rende Kongerige giores til en Provinz af et andet Folk og Rige/ revera 
enArtafTrcrldom pauseres/ harden larde ALBERIC. gentilis 
t hans Difcurfu de Unione Regnorum Magne: Britannia: Mkgkt Vel ÑNMkrket/ 
naar han p. m. $7. figer : Regnum in provinciam redactum jam fit membrum 
minus dignum civitatis, qvomodo fervi membra funt families ; Hvilket er og 
let at begribe/ naar man ikkun vil agte dette/ at herhos ikke altrene fore
kommer en Forkleinelse afden heyeste Majestät og Independenz, uden 
hvilke man ey kand forestille sig et frit Folk eller Staat/ paa det Riges 
Side,der saaledes incorporeris! det andet ; men at der og maae paafelge 
en fuldkommen translatio imperii in populum facium praepollentem, 
hvorved da et frit Folk nedvendig lader af at vare det/ som det hidind
til har varet, hvilket den ypperlige GROTIUS l. il de fure Bein & Pac. 
c. 9- §. <?• gandste ret har obferveret, Den Danste Nation vilde og i 
Sandhed have liden Mre deraf/ dersom dette saaledes var steet; thi 
det vilde stride med den almindelige Regel i den almindelig Natur-Ret : 
qvod tibi non vis fieri, alteri non feceris ; dñ jo den Slutning er alde
les rigtig / at ligesom ingen Regent/ med mindre man præfupponerer 
et abfolute ?atrimonial-Rige og imperium mere herile, har Ret til at 
forånere sit Folk/ eller en Deel deraf/ uden dets Villie og Samtek- 
ke/ eller at betage detnoget af dets lovlig forhvervede Juribus, Privi
legier og Prcerogativer : Saa kand saa meget mindre den eeneFor- 
bunds-Forvandte have Rettighed tih enten at udelukke den ande»/ imod 
sin Villik/ fra Forbundet og det afsamme flydende Rettigheder/ eller 
at sette den i en flettere Stand/ end den er/ hvilken han i Kraft af den 
oprettede Foreenmg/ frivillig har paatagek sig. Nam qvi fefåetat i ag
gregant, ut foederati, siger GROTIUS de f. B. <zf P. Lib. IL c. ff. ti fbi fti- 
pulantur defenfionem a toto, non autem cuiqvam permittunt facultatem fea lie- 
nana ,vel in deteriorem fatum redigendi.Í£)Wt\l kñNd fSYts/hvad hñN striver 
in Apologetico eorum, qvi Hollandite Weft frifieqve <&c.prœfuerunt, c. i. p. m. /. 
Qyamqvam enim fert foedus, nationes omnes inter fe uniri colligariqve, ac fi una 
natio effient, hoc ipfum tamen, qvousqye fe porrigat ,feqventia indicant, ne fci- 
licet divellantur afeinvicem, fed auxilio ftit alia alti. Neutiqvam autem id fu- 
iffe propoftum, ut mi fier eturfumma imperii, ex ipfa voce liqvetfcederis, ( efi enim 
foedas multorum fummo imperio utentium p a Si of) deinde, qvod non omnes nationes 
deinceps unanatio futurdicantur, fidjunSse, velutfi  una natio effient, Hvilket 

sidste
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sidste, endskisnt det afGROTlo er ffrevet alíeme i henseende til de con- 
fædererte Staater/ som udgiore Republiqven Holland/ dog/ob iden
titatem rationis, billig hev sinder Sted; Hvilket saa meget tydeligere 
sees/ dersom man vil kaste et Oye paa den forste til Calmar imellem de 
3. Nordiske Riger a. 1397. oprettede Foreming, i hvilken leges fædcris, 
efter vores IcerbePONTANi Translation i.c.f.f2g, indeholdte dette: 
Statutumqve inter cætera, ut tria bæ c Regn a unum euinqve, dum viveret, Ericum 
Regem agnofcerent, ae eo defínelo, unumfimiliter, non piures, deinceps Reges ha
berent. Nec fas eßet Regnorum uni Regem ajj umere eliger eve, ni fi unanimi Reg
norum fingidor um fu fr agio. - - De bellis qvoqve fimilibusqve, qvæ ing rue
re pofient, incommodis decretum, utqvoduni obveniret, id obveniret fingulis, mu
tua sq ve invicem operas fubfidiaqve pr<efiarent. Regnorum unumqvodqve fecun
dum jura fiia ac leges adminiflraretur, nec in Dania Norvegiaqve Sveticæ, nec in 
Svecia Danicœ Norvegicæqve conflict udines, qvæ cuiqve Regnorum peculiares ef
fient, locum haberent. EJJentqve hac unione dificordiæ omnes veteraqve Regnorum 
atqve indigenarum odia Jublata fopitaqve, nec unqvam Regnum alterum in alte
rum infurgeret, aut bello occafiones præberet. Thi som af disse Ord tydelig 
erfares, yvor ftor LiigheL der har vcrret imellem disse trende pacifce- 
rende Riger/ hvilken ved dette Paétum ikke skulde formindskes/ men me
get meere stadfæstes og fast holdes : saa fulgte af sig selv just det, hvad 
forbencrvnte store Grotius in Apologetico i.c. p.$. for at bestyrke hans 
Sag har sluttet: ad illius libertatis tutelam nationem Dank am Nor va gis obli
gari, tantumqveabeffe, ut fiub communi foederatorum nomine jufle qvicqvam at
tentaripotuerit adverfus fupremamNorvagorum poteflatem. Zeg vil NU ikke talk 
derom/ñt omendskiont de Norske rusinde gange ex capiteperfidiæ 
de forbrudt deres ved den Calmarffe Union erlangte Friheder/ saa hav
de dog saadan deres Utroskab ikke givet de Danske nogen Rettighed til 
paa deres Side ligeledes gandske at ophceve alle Capita hujusæonven- 
tionis, hvüket visselrg var skeet/ dersom Norge var giort til eii 
Provinz af Danmark ; I hvilket Tilftelde Herr von PUFFEN
DORF i den meer-allegerte Difputaz de Syfiematibus civitatum §. ig, pgoit. 
og i det fortreffelige Verk de fure nat. &gent. L.VII. c. 5. §. 17. in fine, heel 
vel erindrer: Si contingat, ut unum Regnum tanqvam provincia alteri fubjici- 
atur, unio ex fædere refait ans exjpirat, & in ejus locum ariïior coalitio ineamdem 
civitatem fùbit. Thi endffiontvi i det foregaaende have tilstaaet/ at i den 
Fald, da een af de confædererte Staater vilde uden gyldig Aarfag trce- 

3^2 de 
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de fta det scelles fluttede Syftemate, de andre da have en jus belli imod 
samme : saa er det dog et andet, at tale om en Jure belli, der sigter til et 
oprettet Forbunds Fastholdelse, og et andet, at admittere en ex jure 
viétoriæ forhvervet Rettighed til at giere sin forøge Alberte og Frø 
bunds Forvandte til sin Undersaat ; Men jeg vil endnu ikkun nielde det
te, hvor lidet rimeligt det er, at det Danste RigesRaad stulde have 
kundet treffe og forfatte saadan en Herredags Slutning. Vi have for
hen sagt, at Kong Chriitianus in. a. I5Z4. afeen Deel Norste er bleven 
udkaaret til Konge, og folgelig ved dette Val har bekoinmet en Rettig
hed til denne Crone, om det end er sandt, at ham, formedelst hans Herr 
Faders Fridericil. Renunciation, ingen videre Arve - Rettighed til 
Norge havde tilkommet: Hvo vilde da vel troe, at denne h^yop- 
lyste Herre ffulde have jaa lige frem ladet sig befalde en flig 
ugunstig Herredags-Slutning, der havde ligesom r^pet ham 
en kostelig Steen af hans Lrone ? Ja hvo vilde troe, at Rigs- 
Raadet felv i Danmark paa den Did ffulde faa aldceles have 
forglemt og til G:de fat al Refpeét for deres D^onge, at det stul
de have forfattet en for hans Majestcrk saa HFyst ufordeelag- 
tig Slutning ? (w.) Thi i hvor meget end de Norste havde forle
det sig i denne Sag : saa angik dog den Forseelse nuere Kongens heyeste 
Majestcrt, som den de til Deels havde antaget for deres rette Konge og 
Herre, end den angik Rigens-Raadet selv i Danmark, der ikkun var en 

con-
(w) Herr Etats Raad HAJER giver en meget scrrdeles Ration berføre, naar han ihansostbc- 

MvnteDanuemarkischcn Geschichten p. Lz<k. siger, atde Danstederved havde giortdé« 
res frie Val meget sikkert, i det, dersom Norge var blevet et Arve Rige havde de vce- 
ret fast forbundne til og i Danmark ar udvælge Arvingen til Norge, paa det ñronerne 
ikke stulde stilles ad: Menmanmaa ikke tage mig det ilde op, at jeg atterh-rudi diffenterer 
fra denne hoy-meriterte Mand, for hvis Aff-: jeg bærer alHoyaatelse; Thi at forbigase, det vi 
allereb " /. n. have bevikst, at Norge foryen A. 152.3. formedelst Fridericil. Haandfivstning 
har astadt at v«re etArve-Riae, og altsaa har man paa Herrcdaqcn i Danmark 1536. ey hin« 
det anser det under denne OvalitTt, saa er dette, dersom nogen end ikke vilde anser dette vores Be« 
viks for gyldig, saa meget, som at tillcgae det Danffe Rigesåad et Slags Politiqve, den man 
dog ikke kand toenke det til, hvis man ikke paa den anden Side imod den klare Sandhed vi! Sup
ponere, at Kong Chriftianus ni, en saa klog og stor Regent, havde ladet sig medhandle, som 

selv vilde: Ira vil altsaa lade enhver uparthiiff Là selv domme, hvormeaet bedre vores 
Conjedur er, som den der hverken fornærmer Kong Chriftíani III. hoye N ttighed og polilisse 
Skats Forfarrnhed ; dervissclig har giort ham agtsom for sis og sin Familie, ey beller paabyr« 
der det Danske Riges-Raad nogen Imputation, der ffnlde have stribet imod Retfærdigheds 
Regler.
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confæderert og Forbunds Forvñnte. (x.) Nam in hiße fœderibusfy¡le
ma producentibus Jinguli fœderati proprio ex judicio Jefe determinant ad mutuas 
qvasdam praefationes, ita tamen, ut de extero exercitium iflius partis imperii, ex 
qva praefationes i lix fluunt, haudqvaqvam focii confenfui velint alligare, nec de 
plenisfima Jy illimitata fita poteflate rempublicam gerendi qvicqvam delibare, 
PUFENDORFF de Jure nat.&gent. L.VII. c.y. §. 18. & inDijf. de Syflemat. 
civit. z. 16.1C. p.307. ' Derimod/ hvis man supponerer flig Conjun&io- 
nem vel Combinationem, har Kong ChriitianusIIL meget Vel kundet 
samtykke deri, i det de Norske, som det synes^ere af ham bragte hl 
Lydighed meere ved de Danske Rigens rstcenders Hielp/ end 
ved hans egne Vaabens Magt, og i flige Tilfcrlde, Î ster naar, 
fblU GROTIUS de Jure belli & pacis, L. I. c. 3. §. 12. n.3. erindrer, en Rex 
ufufruétuarius vel fideicommiffarius ikke ex proprio patrimonio, aut 
ex fructibus ejus patrimonii, qvod Principatum feqvitur, har taget 
Krigens Omkostninger, kand det, som den bersmmelige Jurist FRAN- 
CISCUS HOTOM ANNUS Qyxfl. illuflrium I. p. m, 13. lterer, her have 
Sted : qvod qvando ditionem aliqvam Rex folus a c per fe non acqvijlvit ,fed ci
vium fluorum /anguine, laboribus ac periculis, ea civibus potius, qvam Regi, ac~ 
qvifita credi debeat. Setter man nu dette eengang forud, og forbinder 
dermed den forhen fremsatte Meening, at Aong chriflianus m. ey har 
havt i Sinde at acqvjrere det overvrrndene Norge for sig og sin 
Familie, saa seer man ikke, hvad der har kündet hindre ham, for saaviit 
ar sette sig imod sammes noyere Combineting med Danmarkes Crone, 
som den paa Norge hceftende Kongelige Majestcet, Heyhed og Veer- 
dighed intet derved fragik, og dette for Resten frie Folk alleene tabte sin 
forhen ved Konge Vallet hafte fcelles Stemme : Thi da saadan en

Z Z 3 Çom-
(x) Jlgbrrsrer herikkun loselig, at nogle af vore egne Lands-Skkibentere, ved at sortalle denne 

Krig gaae for vit, end ogsaa da, naar de tale om dens Brffaffenhed i henseende til det Danfle 
RigF'Raad, og ka!e citra refpectmn ad Regem, da de traåere de Norske som Rebeller ; og »tt# 
skede jeg i det mindste, at formrvnte vores i Staats Roetten meget vel evede Herr Etats-Raad 
HHIER endnu for hans Endeligt havde kundet efterser og forbedre hans kurzgefaßte Dân- 
»emarcksche Geschichte, fordi det ikke er at tvivle paa, at denne haarde LxpreEon /,.2)8. jo 
da var blcven udflettet; Thi en Rebell er alle Tider saadan en Person, der ved en foregaaende 
Holdings Eed har forbunden stg til den anden, den han med sin Utroskab har giort imod, til Tro 
og Lydighed, og nu kil side setter saadan sin Pligt, folgelig handler imod det borgerlige Selskabs 
Velfarrd og falles Roelighed, hvoraf han selv er et Lem. Msaa kand denne Terminus aldrig 
bruges, naar der tales om en stir Staat, der handler imod det Forbund, fem den med en an
den har indgaart.
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Combiner-og Foreenmg kunde giere sññvel ham som hans Efterfolge- 
ke i den tilkommende Tiid metre og metre refpectable in Senatu genti
um, omstisnt den ey har bragt Kongeriget i Danmark i og for sig selv 
nogen Fordeel til veye, uden en præ lationem permanentem : sa a land 
man efter biffe af os forebragte Principiis snarere supponere en Con- 
fenfum t Hensigt til Kongen, end efter den ovenbemeldre Meening om 
dette Riges Omdannelse li! en Provinz : Saa har man og, naar man 
anseer Sagen paa denne Maade, at Rigsdags Slutningen ey aldeekes 
har frakiendt de Norste de ved denCalmarsteHnion erlangte ftn-a fæde
ris, men at allcene i Steden for den hidtil hafte Liighed i alle Rettighe
der, hvorudi de havde lianet med den Danste Nation/er alleene et fædus 
inæqvale paa deres Side produceret/ saa har man, siger jeg/ ikke nsdig 
videre at spsrge : Hvor og paa hvad Tiid den aerekåre NorsteNa- 
trou har frasagt sig sindet til at vaere et frit og sirrdelesLoik? Thi 
da ingen ex fola vi armorum & juribus viÂoriæ erlanget ef jus per
petuum, faa lcrnge pars vieta ikke beqvemmer sig til sine Rettighe
ders Afstaaelse: faa havde vel en jaadan Rigsdags Slutning 
kun nyttet Danmark sidet/ førend man kunde bevsife, (hvllker 
mair iiLvrghed rkke er i Stand til at bevnfc,-) at de Norske 
havde erkiendr og antaget den/ og altsaa confenfu vel expreß vel 
tacito, direcle eller indireéle frafaldet sit fitmmum imperium: Hv0NM0d 
dertil, at de Danste Rigs-Stcmder efter den Drd privative, valide & 
eum effeéhi legitimo har brugt alleene alle Rettigheder til at vcelge 
en fås Konge / med de Norstes exclusion: dertil behovedes paa de 
undertvungne Norstes Side intet videre, end nuda patientia, den man 
og meget tydelig kand spore i de af dem med behong Lydighed antag» 
ne, endstient af de Danste alleene og actu solitario udvalte Konger, 
Friderico II. (y) Chriftiano IV.ogFriderico 111. ; Sna at man vel 

maa
(y) Man kunde velo,! excipere et l!g andet imod biff? ; M f. E. dersom saa var, at Norae ved 

denne Rl'gsdaas Slutning <te jure Og fimpliciter fine ulla eontradiftionc rar bragt til fligt tt 
foedus inæqvale, j LigNMg Mkd DñNMark, fotíl vi hidtil have fupponeret ; hvor ha' de dct da Vkl 
været mueligt, at, esterai Stcenderne i Danmark allerede h. 1542. havde til Lybcrshsy i Skaa- 
ne udvalt Kong Chriftiani III. Prinz Fridericum II. ti' Succeffor t Riget, saa og k samme Qya- 
iitær hyldet ham, at, figer jeg, denne Prinz añigcm'l ikke for, end 1548. er bleocn hyldet af de 
Norste til Opsto i Man overlegge saadant tt Faétum med noget storre Fliid og Agtsomhed, end
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maa sige/ ar de Dnnffe r saa Maade ere bievne Superiores over de 
tïor|ïe/ dog rkke potefiate, h vilket ffeer / naar et kongerige bli
ver til enprovinj/jføauttoritate&dignitate, hvilket sindes hos et 
hvert fædus inæqvaie. Er det Folk da endnu et flit Folk / om hvilket 
man kand sige / qyod nullius alterius potefiati fubjeftus fit, etiamfiin fædere 
comprebenfum, ut is populus comiter alterius populi maj eß atein confervaret 3 
som den gamle Romerske Jurist proculus/» Ly. ff.de captivis &pofi- 
Uminio ret erindrer f og GROTIUS i sit uffatterlige Verk de jurebein& 
pacis L. I. c. 3. §- 21. meget vitloftig har udfort: Saa er og Norge efter 
denne Rigsdags Slutning bleven/ ligesom det var tilforn/et frit Folk; 
(z) og kand man/ dersom det ffulde komme nogen fremmed for, op
lyse det, som for er meldt/ med det Romerffe Riges Exempeh der fra 
Ottonis M. Tider af har vcrret sammenfoyet ved det Tydffe Rige; 
Thi derom siger den Tydffe/ hvilken guntherus i hans ypperli
ge Helte-Digt Ugurinol.i.v.24#. fq. forestiller talende/gandffe ret:

Ex qvo Romanum no fir a virtute redemtum,
Hoßibus expulfis, ad nos jußisfimus ordo

Transtulit imperium, Romani gloria Regni

Nos penes eß, QIEMCUMQJfE SIBI GERMANIA REGEM 

PRÆFICIT, HUNC DIRES SUBMISSO VERTICE ROMA 

SUSCIPIT, ET VERSO TIBERIM REGIT ORDINE RHENUS.

Endffiont dets uagtet/ som vi allerede have erindret/ ingen Tydff 
Publicist har nogensinde vceretsaa eenfoldig/ at hand ffulde udraabe 
Rom og Italien for det Tydffe Riges Provmzer.

§- 14*
som hidindtil fleet er, og fige os siden «den nogen flags forefattet Tanke/ hvad man ña! flå 
om den anden Parthies Meening?

(1) Det er altsaa uden Modsigelse falskt, naar CONRiNGlVS i sin Tbfimro RcrumpaUicaram 
T.iv. opp. f. 400., daidetforegaaendevartalt om, at deDansseisarr havde v-llet tiltage sig 
adffillige Preerogativer og Rettigheder ftem for de svrige i den Calmarffe Union confedererte 
Skaater, saa skriver : qtod autem non injuria cmqpefli fint Sued de injuria Danorum, ex 
Regno Nervegia apparet. Cum enim Now  agi antehac ejusdem fientjuris ac Ubertatis, id 

egere
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§. 14-

Dog hvad ville vi lcrnger bestride en Meenmg, der tilstrekkelig 
igiendriver stg selv. Vi ville engang stille os an, ligesom vi troede, at 
HVITFELD havde ikke fehlet, og at oftbemeldte Rigsdags Slutning 
var virkelig saaledes conciperet og forfattet,- ligesom hand fortcrller 
sine Lcestre den. Men kunde vi dermed betage Kongeriget Norge no
get af sin Hoyhed og Frihed? Jeg meener, enhver vil svare : Ingen
lunde. Thi den heele Staats Indretning, lom vi efter diste 
Trder forefinde i Norge, imodsiger dette Foregivende. Men 
nu er der en hos alle Natur-og den almindelige Staats-Rets Lcrrere 
afgiort Sag: qvod rerum moralium natura ex operationibus cogno- 
fcatur; hvorom GROTIUS de jure belli & pacis L.I. c. 3. §. n. n. 1. ejr 2. 
fortiener at lcrses. Var derfore Kongeriget Norge nogensinde bleven 
forvandlet til en Provinz af Danmark, saa vilde deraf felge, at dette 
Riges Navn i de Kongelige Titler fra denTiid af burde varet 
udfiettet, ikke alleene af den Aarsag, qvod vifiis ignominia loco filet im
poní , ut qvum inferuntur populo vidiorifux nationis nomen abjiciant <¿r amittant; 
som Protectoren afEngeland, Sommerfet, i sin Skrivelse til Skot- 
lcrnderne s leid añum l . XX. Commentar, de flatu Religionis cf Rei-
pubi. fub Carolo V. siger, men og, fordi store Herrers Titeler stal indbe
fatte noget af Betydenhed, da det, at kalde sig af enkelte Provinzer, 
(hvilke dog ere foreenede i det almindelige Staats-Oorpore med hinan
den , ligesom i det borgerlige Selstab een Borger med den anden,) 
vilde klinge lige saa latterligt, som det vilde synes taabeligt, om en 
Proprietaire, der paa sit Gods eyer 20. Bonder, vilde, forat giere 
sin Titel smuk lang ogvitleftig, opregne derudi alle deres Navne, og 
kalde sig Herre over PederZeusen, Claus Nielsen, Casper Larsen à. 
Provincia fane civitates ejj'e deflerunt, faélœqve fùnt aliarum civitatum appendi
ces tqv£ in feipfisnihil imperii habent, sigkrHerr VON PllFCND^RFF 
t den ofte eiterte Difputation de Syflematibus civitatum § .!>. 1. c. p. 286. me 
get vel; folgelig rimer det stg ikke med det iblant store Herrer brugeli
ge Decoro, at ncrvne sig af bare Provinzer. Skal derfor alle For- 

andrin-
egere Daniy ut in fervi tut em redigerent iJfos, qvod & fatfuni. Omni s ciiiin respublica five 
furmil a potefias in Norvagia bedie periit.
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anbringer in politicis have nogen Virkning i Folge med sig, hvorved 
en Ting holder op at være det, som den har været for: Øm skulde/ 
dersom flig en Omffiftelfe var aaaeu for sig/ visselig ogsaa 
kongeriget Norge have ladet af/ at hede et kongerige : then 
nn finder man/ ester denne Tud faaveh jom tilforn, LdeKon- 
gelrge Titeler det Navn, Konge til Norge : Man finder, at 
de Danffe Konger siden, som føv / have beholder og brugt det 
Norffe Vaaben lnaledes/ at/ hvor man feer den NorffeLøve, 
endog alleene, uden det Danffe Vaaben derhos, ar famme 
Økiold dog ikke desto mindre er prydet med en Kongelig Lro- 
ne, (saasom man for at seeErempel derpaa, ikkun kand kaste et pye 
paa de i Norge prcegede Mynt/) hvilket sandelig ikke vilde stikke sig, der
som dette Rige ey var videre/ end alleene en Provinz. Kaste vi og 
op i Herr HOJERS kurtzgefasste Dännemarckisihe Geschichte/ 
stal vi fornemme, at denne lærde Mand siger sig selv imod: Thi da 
hand p. 238. reciterer tit benævnte Rigs Dags Slutning de an. 1536. 
ligesom det da var bleven decreteret/ efterdags at regiere Norge 
bar som en Provinz: saa finder man derimod p.397- endnu under 
Chriftiano IV. særdeles i Norge holdene Herredage, saasom aller- 
hoyst bemeldte Konge, Chriftianus iv. hoylovlige Ihukommelse endnu 
an. 1604. og 1641. tit Bergen / an. 1607. til Stavanger, og 1646. til 
Chriftiania, efter hans egen Beretning, har besogt samme/ (a) da det 
dog er enhver/ endog in koiiticis ikkun halvoved lærd Mand bekiendt, 
at Provinzer af et andet Rige vel undertiden ex privilegio & conces- 
fione imperantis kunde holde saa kaldede Land - Dage eller Moder/ 
hvilke dog ingenlunde kand tillegges det Navn af Herre - eller Rigs-

A a a Dage
(a) Den sode con ring ius har altsa« atter varet falsk underrettet/ naar han k sin Difiwfu »» 

LAMPADIUM Till. Opp. f 336. foregirer : I» Norvegia jam per ducentas annas nulla fu
ere comitia-, HER1LITER enim Dani imperant illis, og tilsetter han endnu ligesom en impre
cationem neníeteos di vinæ derpaa '• Forte Dani impoßerum eamdem experientur fortunam. 
Me« saa usandfærdig og urigtig som dette hans Foregivende er, saa daarlig og forgievrs hae 
hidindtil/ Gud ffee Los ! saadan hans Spaadom varet/ oa vil fremdeles blive ; Thi vi agtet: 
øs i Danmark og Norge under §ore Mouarchers milde Scepter langt lykkelige«/ end 
andre Folk/ der fraaer under Arißocratift eller Democratic Regiering. Ellers er det 
noget forunderliat, at det ringe Salarium, som benne, ellers artige og i Sandhedsiarrde Mand, 
nod den Tiid afSverrig/ har kundet giore hamsaa modig/ ved alleLeylighederat tale haanli- 
em de Danffe, endog tvert imod den aabenbare Sandhed.
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AñMz Am 110bVCttbl$ præfupponerer fummurn imperium Procerum çonfùl- 
t antium. Za, hvñd der rneeste er, saa finder man hos ham p.so4., at de 
Norffe ikke saa aldeles have ladet sig betage deres Bal-Rettighed, i,Hen
seende til deres scelles Konger over begge Riger, at meget mere, (at for- 
bigaae det nyelig i foregaaende §. fub titt. y. anfertc Exempel, hvorom 
man hos ham kand conserere p.260.) endnu an.1656. den allerede Aaret 
tilforn af de Danske Riqs-Stcender til hans Herr Faders, Kong Fride- 
rici 111. glorvcrrdigste Hukornmelse, Succeflor udvalte Kongelige Prinz 
ChriftianusV. ved Stcendernes scerdeles Val i Norge er bleven kaartt 
til Konge over dette Rige. Vi vilde intet melde derom, hvorledes Kong 
ChriftianuslV., efter meerbemeldtk Herr Etats - Rññd HOIERS 
Beretning p.397. har meddeelt den NorffeAdel den Danffe Adels Pri- 
vilegier, (b) og at Norge alle Tider har beholdt sinecura autonom iæ 
ukrcrnkede, og endnu paa ncrrvcrrende Did har sin egen og i abfällige 
Stykker fra den Danske differerende Lov. Thi som Politici meget vel 
erindre, qvodadunitatem civitatis non reqviratur, ut omnes ejusdem partes in

tegran

ts) Folqelig erdet atter urigtig , naar adskillige udenlandsse Skribenttre gisresaa stort V«sen af 
de Norstes haarde Sclaverie» Del dar JOH. BOTERUS strevet sine Relationes de praei- 
puis rebus publicis for Kong Ckriñiani IV. Tider: Zkke dets mindre er det dog uden Grund/ 
«aar han p. m. ¡7. siger: Regem Norvegia, eum eleilioni obnoxium fabtum ejfet, difeordiis 
aliisqve turbis exagitatam pervenit ad Regnum Dani a, qvi, ut de eo jecurus fit, trabt at dure 
incolas, fpoliatqvc eos facultatibus, nec mijiris bominibus fpes eJi melioris fortuna, qvod Re
gi omnes aditus ¿T portus maris fint : Men de nyere Skribeutcrc fri nt) flist Foregivende ep koi' 
des til gode; og dog striver den eene,ligesom i blinde, herudi efter den anden. Jeq vil nu intet 
sige om CHRISTIANO F U N CCI O, tec i tøiing qvadripartito orbis imperantis breviario hi- 
florico-politico P. ii. c.qv. 78 med saadanne ugrundede Klageinaale har opfyldt Papi
ret ; Thi med denne Skole-Mands Gkrobeiigheder, der cy har haft nogen bedre Bog, end 
CONRINGII Thefaurum Renimpublicarum, at betiene sia af, maa man see igiennem Fin
gre. Men naar den ypperlige Herr Forfattere des Europäischen Herolds, en ellers velsvet 
Minister og Staaks-Mand,hold r flig urimelig K-rremaakforsandl, saa kand jeg ikke negte, at 
det smager alt for st.rrk af et paflîoneret ogu-rrdeligt Gemyt ; Thi hvor usandfmdigt maa det ik
ke forekomme enhver uparthiiståsere, naar det P. u. Seit. s. f.153. beder: Die Norweger 
hält man (in Dannemark) sehr hart, und giebt ihnen wenig Occafion sich tapfer zu er
weisen: og,det fom endnu er vErre, naar man/256. foregiver : Mau hat die Stände 
und Untertbancn des Ronigreicks Norwegen ganz von Ehre und würde gebracht, die 
Adekichen Familien ausgerottct, und denen Dänen dero Güter zugecignet, damit sie 
nicht wider die Asnige revoltiren mögtcn. Immassen auch kein einiges Amt, solle es 
auch noch so geringe feyn, an einen Norweger vergeben wird, der Meinung, es wär, 
de die Beherrschung der Lande destoweniger Anstoß leiden. Vigaae med Fliid forbi, 
hvad han videre str ver f.sfy, faasomdetkaudv«renok, at have sagt rrngang, at disse BeWd- 
«inger err uden Grund.
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legrantes iisdem utantur legibuspofitivis, aut pari omnes conditione habeantur, fed 
fitjficiat, fi ab uno omnes imperio dependeant, & fiepe inter artes viftorisfit, depri- 
fiino more & legibus eorum, qvosvictt, nihil immutare-, P U FEND OR FF. de 
jure nat. & gent. L Vil. c. $. §. i6. ¿r in dijf. de Sy fi emat, civit. §. s. Süñ Ct*C 
og begge Deele en Ting/ der ikke egentlig angaaer Subftantialia Regni ; 
men en Forandring in non fubftantialibus kand i dette vigtige Spors- 
maal ikke give noget tilstrekkelig Beviis. Ogafdenne samme Aarsage 
melde vi ikke heller/ at endnu i de Aar 1660. til 1664. sindes Spor af en 
Hoyefte Ret udi Norge. Thi da det har behaget Guds Forsi-n ved den 
an. 1660. den 18- O&obris i Danmark/ og siden a. 1661. den 25. Aug. 
i Norge af begge Rigers samtligeStcender emstemluigprårte solen
ne Arve - Hylding iglen at giere begge disse Natroner hinanden 
fuldkommen lige derudi/ at de L Frenrttden, og, Gud give! 
indtil Verdens Ende, arvellg skulde devolveris under m fiuverain 
kongelig Regiering paa den Eior vccrdlgste Long Friderid ni. 
Durchleuchrigste Defendenter ; men ved den samtydig fluttede Mo
narchies Stiftelse al fertige nexus fyftematicus civitatum fceéuben op
horer, i det disse Staater nu ikke meere bor agtes og ansees som For
bunds Forvanter, men som Lemmer paa et Staats-Legeme, der regie
res som af eet Hoved, saa og afeen Aand, og, med et Ord at sige, som 
Med Borgere afeet og det samme Land eller Staat; (c.) saa kand det
te, at nu om Stunder Appellationerne gaaer fra Ober Hof'Retten i 
Norge til Hoylfte Ret t Danmark, umuelig allegeris tiiPræjudice 
for deres Frched, samt Proerogativer og Rettigheder, som de nydelige 
med de Dansse. Thi ey at melde, at det saaledes er brugeligt, at flige 
summa tribunalia holdes paa de Steder, hvor Kongen og Landets Her-
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(c) Den forhen beromte Herr Auéior»es Europäischen Herolds maa have hast et flet Begreb 
om vore Glorvarrdigstr Monarchers Regierings-Konst, naar Han eit. p. 11 Setf.f.f ^7. gtøc 
Forfliel imellem de Kongelige Staats - Maximeri henseende til Regüringcn i Danmark og 
Norge, fonneenende, at Undersññttcrnes Tilstand er i mange Maader bedre i Danmark, 
end deres i Norge, hvor man rettede stn Hensigt paa Rangens Velstand og Dominât. 
Thi, kiere 1 hvad ffnlde der vel kunde bevarge vores allernaadigste Monarch til at anser Norge med 
andreDyen, end Danmark, da haner en abfolut-fouveram Herre i beggeRiger, og begge Na» 
tioner, GUD v«re?Ere l i ham og hans GIorv«rdigste Forscedre have hast rette Landets 
dre til alle Tider, solgelig ere ikke Stis-Sodflende.
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te har sin Hofstat / hvorpaa man seer Exempel i det Tydste Riges Hof- 
Raad : saa beroer det jo ligefaavel paa hans Kongelige Majestctts uom- 
strcrnket Magt og allerhoyeste Behag at forflytte den icelle Tribunal 
til Norge, som det hidindtil blot og alleene har dependeret afheystbe« 
meldte hans egen og hans MajestcetsGlorvcerdigste Forfadres frie Vil- 
lie, at drage Appellationerne fra Norge ril Danmark. Ligeledes kand 
den i lang Did efterladte Croning intet beviift, imod den Landet be
standig paahirftende Kongelige Vmdighed, efterdi det i vore Tider ty
delig nok er forklaret, at man iblant Christelige Konger og Kayfere intet 
har vidst af flig prcestelig Salving og Indvielse/ f-rend Paven med 
Kong Pipino i Frankrige har fort den i Brug. Enten det nu famme
Did maae have vceret een alleene til Religionen sigtende Ceremonie/ el
ler derunder har allerede ligget Multet det Pavelige ClerisiesKorrst- 
greb, og i sier den afskyelige Loerdom, fom ved tapfer Henrici IV. Af- 
settelfe har yttret sig, og hvorom HELMOLD, m Chronic. Slavor. L.I. c.32. 
striver, (d) hvilket vi dog neppe kunde troe/ saa kand dette vcere os nok/ 
at der i vore Tider ikke nuere sindes nogen fornuftig Politicus, der skul
de meene, at dette Pavelige inftitutum staser i nogen Relation med den 
Kongelige Vcrrdighed og Magt, og at en Konge, end og uden Croning 
og Salving/ ligefaavel er Guds Statholder paaJorden, som den, paa 
hvilken denne Ceremonie er bleven forrettet: Som det og dets uden er 
en hos alle Danste bekient Sag, at Bistopen i chriftiania, hvilken man 
i de nyere Tider kand Anjee fom Primas af Norge, alle Tider tillige meh 
Bistopen ûfKiôbenhavn conjunctim pleyer at forrette Actum confe- 
crationis Regiæ, saa kand det ikke vcere rigtigt, at kongeriget Norge 

ikke

(d) Nemlig HELMOLDUS fotfæKtr, at Diffopperneved den »lykkelige Kaysers Henrici iv. be- 
stuttede Afseltelse ikke vidste, hvo; ledes de stalde forholde sig, indtil paa det sidste Erke-Biffo- 
pen afMaynj paa en ret geistiig Maade talte dem saakedes til : Qvousqve trepidamus, o fan ’ 
Nonne officii noßri eß Regem confarare, confecratum inveßire ? Qvod ergo Ptincipum de
creto impendere licet, eorundem au ff orila te tollere non li ceti QVEM MERITUM INVE
STIVIMUS, IMMERITUM QUARE NON DI VESTIAMUS 1 ogdenne U-theologiste 
Tale virkede strax saa meget, at soroaevrtte helmoldus setter dertil ; Statimpe accepto 
conamine Regem aggrejfifiint, ei que coronam de capite abruperunt, deinde fublatum de fede 
purpura, calerisipv e, fuá ad faer am inveßituram pertinent, funditus exuerunt.
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ikke tager lige jaa stor Deel i der» Kongelige Salving , font 
det Kongerige Danmark. Ey at tale om, at foruden dette, det ikke 
er noget usædvanligt, at fleere combinerte Rigers Croniug forrettes 
under een Acm, hvilket man kand see paa det Tydste KayserLom, Spa
nien, Engelland, Ungarn og Frankrige; Thi saa lidet som man f.E. 
kand fltttte, at Kongeriget Navarra er en Provinz af Frankrige, fordi 
Kongerne i Frankrige ikke pleye i scrr at crones i Navarra; lig esaa lidet 
kand o- infereris noget til Norges Riges Prcejudiz af denne Actes Eft 
terladelse.

§.15. -

Dog hvad bemoye vi os med at fremsette flere Grunde og Argu
menter imod saa ugrundet et Foregivende? Den Stormægtigste 
Monarch Fridericus in. > hvilken êad hl en Naade - L^n fór f in 
tmod sit Folk udviisie faderlige Omhue og herlighed har gi
vet et arveligt Eenevolds Herredomme over Danmark og 
Norge rfineHcrnder, har tydelig nok forklaret, at hand eyanjaae 
Norge font en Provinz af det Danske Rige, naar hand i den om 
Arve åcceilionen i begge Kongeriger oprettede San&ione Pragmati
ca 19. udtrykkelig ncevner der ved Navn, og derved setter det imod 
alle andre provmzer, fom dependere af begge Riger ; Thi var det 
saa, at Norge nogensinde var bleven en Provinz af Danmarks Rige, 
saa havde det ckke vrret nsdig, at denne prüsvcrrdige Monarch, da 
hand vilde forbyde alle Aiienationer af hvis der horte til Cronen, med 
klare Ord melder, at begge hans Ronge! Majestæts Arve- 
Rongeriger Danmark og Norge, med alle dertil horende 
provmzer og Lande, à. uadfklllelig skulde blive samlede: 
Hvorved altsaa Norge Ügejaavel, som Danmark navnlrg ch?,»- 
gveres fra en Provinz. Som nu denne store Stiftere af det 
HMovlige Rongel. Arve Huns i hans Allerhoyefte Person har 
seet Arve-Rettigheden til Danmark igien i sin fulde Kraft oplivet, og 
af saadan ham ved Guds Bestikkelse forleente frie Magt har kundet 
give begge Riger den Form og politist Dannelse, der efter hansViis- 
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dom synkes ham at væve den b qvemmeste til begge Naiioners Beste 
ogVelstarsds Vedligeholdelse, hand og siden i forbcrorte Sanctione 
Pragmatica paa det allerkydtltgste har regulerer Arve Succeñionen i 
begge Kongeriaer ; saa kand deraf med god Grund siuttes, at vi til- 
forn il intet have strevet imod Sandheden, naar vi saaledes have 
yktret vore Tanker, ak den Titel, Arving til Norge, rkke kand til
komme nogen, uden alleene deDurchlauchtigste Defiendenter af 
Hans Kongelige Nlafestst, H^ystbemeldte Friderico III. Hvil
ke dåden Allerh^ycste indtil Verdens Ende vilde opholde i u< 
foranderlig Flor og Velstand, ikke alleene ril diste Kongeri
gers Hytte og Beste, men endog til den beele Evangeliske Kir
kes sirrdeles Trpst, og derhos forleene afHaade, at under 

Deres velsignede Regimente maae boe SEre i begge Riger, 
Retfærdighed og Fred inaae kysse hverandre,

Amen!

M (H) W

G* D.


