
om den
Ror-iffe Monarks KmA .Christian -en ites 
sande og narmeste Redstammelse af de forrige Danffe 

Kongers Blod/ saa og.W Medvirkning/ som maae 
tilffrives dette Slagtffab ved hansOphsyelse 

paa den Danffe Throne.

§. i.
Forehavende at viise 
Knag Christian den 
i tes n-rrnieste Her- 
komst af der forrige 
Kongelige Huns i

et bersinmekige Oldenborgffe Huufts Op- 
hoyelse paa den Rordiffe Throne, der ved 
Kong Christophers af Bayern tilige Dod, 

. s par blevet ledig, har, forncmmeligen for
Medvirkning ved det & tvende under Kong Christian den Ites lyksalige 
paa ham faldne Val Efterkommere endnu foreenede Kongeriger og der
til den DaustrThro. Ed forbundne samilige Lande og Provintzer, voeret 

af saa gavnlig og velsignet en Folge, at de Folk, 
fom ere undergivne vore Kongers milde Scepter, have allerrede 
tonge betragtet denne ffore Tildragelse, som den Tiidpunct, fra hvil
ken, efter den Hoyeftes Beffikkelse, deres Lyksalighed og vedva
rende Rolighed ffulde begynde/ og fom derfor har en scrrdeles Ret
tighed til deres opmcerksomme og taknemmelige Erindring. Vore 
Historiekyndige have ey heller vitft sig saa lunkne ved en Sag, der 
frem for andre maatte opvoekke deres lcerde Uysgl:rrighed/ at de 
ffulde ikke have umaget sig for at randsage de indvortes Omstcen- 
digheder i denne vigtige Tildragelse, og at faae en fuldkommen Ind- 
sigt i dens Oprindelse og Sammenhæng. Men saasom der ikke kand 
tages noget betydeligt af de Tiders MdKronike-Skrivere, til 
at naae dette Maal, og de besie Historie-Forfattere selv meddeele 

Tt ingen 



330 Tilforladelig Underretning om den Nordiske 
ingen ret brrubar Underretning om Sagen; faa har Let endnu 
ikke vi'det tykkes for nogen, at fremscrtte denne Hoved-Punct af 
vor Historie i sin fulde Klarhed, og at give en Oplysning derom, 
hvortil Fltid og Indsigt ikke vare nok, men fom behovede nye og 
bedre Hielpe-MLbler, og fornemmeligen en lykkelig Hoendelse, hvor, 
ved man uforvarcndes maatte komme paa det rette Spoor. I 
soerdeleshed ere vore Lcerde ingensteds meere ueenige, end nanrdet 
kommer an paa at vrise Grev Christians af Oldenborg fande og 
ncermefte Herkornft af det forrige Kongelige Danffe Huns, og at 
bestemme ven Deel, Dm dette hans Slcegtstab med den uddede 
Konge-Stamme, har haft i det Vatt, som i Danmark faldt paa 
ham, efter Kong Christophers Dod. Nogle udregne hans Slcegt 
fra Christopher den II, ja vel og fra Valdemar Atterdag, med 
hvilken den mandlige Skamme af de forrige Konger var gaact ud, 
og meene her i at finde den egentlige Anledning til hausOphoyelse 
paa Thronen i Danmark. Andre derimod, som billigen tvile om 
Dette Sloegtffabs Rigtighed, vide ikke noermere at forbinde den 
forste Rordiffe Monark af det Oldenborgske Huus med hans For- 
moend paa den Danske Throne, end ved Valdemar den Store, og 
tziore saaledes hans Slcegtffab med de samme alt for vidtloftigt, at 
den rimelige» kunde ttllegges nogen Medvirkning i Udfaldet af oft« 
bemeldte Konge-Vall. Endnu andre, som ingen af begge Mee- 
n nger behager, have begyndt at tcrnke paa, hvorledes de kunde 
udfinde en Middekvey, fom man endnu ikke var blevet vacr. Jeg 
smigrer mig med den Tanke, at ct gunstigt Tilfald har bragt mig 
paa denne endnu ubekicndte rette Bane, og Derved sat mig i Stand 
ttt rigtige» og tilsorladeligen at bestemme Kong Christian den i tes 
ret e og ncermefte Herkomst af det forrige Dauske Huus, samt 
den Deel, hvilken den kand tilegne sig i hans Udvcelgelfe. Om det 
forholder sig i Sandhed saaledes, eller jeg ufoxmcrrkt bedragesved 
en forgun iq Meening om min indbildte Opdagelse, det vil beroe 
paa crgte Kienderes Dom. Den for elleve Aar siden, anordnede 
Jubelfest til Erindring af det berommelige Oldenborgske Huufes 
tte hundrede Aars Mgiering i disse Riger og Lande, har givet en 

sårdeles



Monarks Kong Christian den ttes sande rc. z;r 
soerdeles dygtig Haand Anledning til at udkaste L sin elssvcrrdige 
Gestalt vore Kongers Stamme-Faders Billede, og at gtøre os 
narrnere bekiendte rned denne store Fyrstes herlige Egenssaber. 
Skulke mit Forseg vederfares den 9Ere, ak det, formedelst sit 
Indhold, maatte sattes ved Siden af bemeldte langt betydeligere 
Arbeyde, cg,- tillige med det, betragtes som et Hielpe-Middel ril 
at oplyse og udviide de allmindelige Begreb om Kong Christian 
den I. Levnets Omstændigheder, da havde jeg Aarsag til at onffe 
mig selv ril Lykke formedelst de paa denne Unders-ogutug anvendte 
Hvile Timer, (i)

§. 2.
ForegaaendeErm- Jeg har forpligtet mig til at beviife saavel 
Pl'mc°'ne-nli? at Kong Christian den !tes noerineste Redstammelse fra 
udfinde Kong Chri- de forrigeKonger i Danmark,som og denMedvirkning, 
Redstammelse fra fotn fatitme har haft i hans Ophsyelse paa Den Dansse 
hans Formand paa Throne. Disse ere de tvende Stykker, paa hvis grum 
denQanffeTdrone. dige Udforelse det vil komme an ved mit Foretagende. 
Men ferend jeg begiver mig til den ferste Puncts Afhandling, 
maa jeg bede mine Lasere, at folge mig ufortrodne paa en ujoevn 
og ubehagelig Vey. Jeg er nodt til at fore dem midt igiennem 
Genealogisse Torne og Tidseler, hvilke end og den lykkeligste Skri. 
bent, under hvis Hcender ellers alting antog en indtagende Ge
stalt, ikke ssulde forvandle tr'l Blomster. Dog paa det denne Be- 
svarlighed, saa meget fom mueligt er, maae loettes dem, har jeg 
bragt i en saerdeles Tavle den qandsse Mand- og Ovinde-Stamme

T t 2 af

to> Dette forstaaer man, uden min Erindring, om den Jubel-Tale over Kong Christian den l. 
som vor bersmmelige Hr. Justits Raad og Archivarms Langebcck i Anret 1749. har 
holdt i det Kongelige Galstab til den Rordiste Histories og Sprogs Forbedring, som 
Forstander derfor. Paa dens Forfatter vil det i det mindste ikke beroe, om jeg i mi« 
Esterstraben gandste stulde blive tilbage. Hand har ikke negtct mig nogen sl.'gs Htelp 
eller Befordring, og i Særdeleshed villigst meddeelt mig de Brevstaber, hvoraf der kunde 
tages noget t i mit Forehavende. Jeg har alt i lang Tiid hast Aarsag til at be.smme 
hans Bevaagcnhrd imod mine ringe Foretagende, for deslige ep noksom, ersten delige For- 
stenester, 
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af vore forrige Konger, hvis Negtering er gaaet nceft for det Kon- 
gelige Oldenborgsse Houses Stiftelse, lige fra Kong Erik Glipving 
af, faa og i ftrr Kong Christian den I. rette og, efter mit Begreb, 
allene Prsveholdende Slcegtssab med visse hans ncrrmeste For
mand paa Thronen. Ved denne Tavle fattes man i Stand til 
paa eengang at oversee det gandsse Sammenhæng af Sagen, hvor- 
om her ssal handles. Saa ofte det ssulde Hande fig, at mit Fore
bringende fattedes Lyys og Tydelighed, haaber jg, at et lidetOye- 
kast paa denne herhos fsyede Slagkssabs Forestilling vil fordrive 
aUMorkhed. Jeg erindrer dette engang for alle, paa der jeg ssal 
ikke behove herefter at giere det nasten beständigen oa ligelom ved 
hvert Skrift

§. 3«
Til Sagen! Dersom Memfius, (i) der 

LNLlL regnerdetnye Kongelige Dansse Huusesvelfignede 
Atterd»c!, eliev fra Stifter iblank Waldemar Alterdags Afkom, var 
»«mSwi 6!ruCi;t,e( unkerrettet, da bchomdevttttcatikede 
ewÄ» ®ri- vtderc borte om vore Kongers Stanmicfader« Hrr> 
stopher bcn ll. komft fra hans Formend i Mgieringem Men det 
vil ikke blive os saa lat at oploft denne Knude. Hans Moder Hed
vig, Hertug Adolphs til Slesvig kiodelige Softer, paa hvilken 
der egemligen ssal fees ved det Slagtssab, fom vi foge at udstade, 
vil ingen meere, nu da Historien har/ efter Meursti Tider,/ faaet 
et nyt Lyys, regne iblant Kong Waldemars Afkom; eller, tydeli
gere at udtrykke det, fra hans crldre Datter Ingeborg, gift Her
tuginde til Meklenborg. Sagen er alt for klar og mine Lasere alt 
for bek endt, at det ssulde behoves at opholde dem lcenge dermed. 
Jeg vil alsaa fmbigaae Waldemar Atterdag tillige med hans tven
de aldre Bredre Erik og Otto, fom vare kode for bam uden Born» 
og vende mig strax til deres Fader/- den Dansse Konge Christopher 

den
(|) Meurs: Continua». Hift. Dani E. V’. M' fine [coK 610. ed: Eamii] ihr; Regnum Dani in 

Cliriftiamun Qldenburgicuiny nominis iftius primum,, illum quoque Valdemari abnefotem, 
transtulere;.
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Looe ung 
1350.

Otte, Johan I. Johan II. 
og Friderik, d. r deres Ung
dom [Tolner. in Tabb. ge
neal. ad Hift. Palat.]

ung izl2. begr. i Soroe. 
begrav. i
Soroe.

Marie,Gem. 
Warttslaf 

Vil.Hertngi 
Pommern.

Waldemar, d. ugift 
t Rostok igor. begr. 
i Soroe.

Otto,Hertug 
til Lolland, jblev 
ugift, og traadte 
omsider i den 
Tydffe Orden.

Euphemie, 
gift med 
Fyrste Jo
han afWer- 
le, der anke
de ingen 
Born med 
hende.

Waldemar, 
d. uden Ge
mal for Fa
deren.

Christopher, Margrete, 
Hertug til 
Lolland, d. 
ugift 1363.

Isern Henrik, Greve til Holsteen, Gemal Inge
borg, Datter af Hertug Abert den l. til Mek- 
lenborg, MarggrevenstilBrandenborg, Ludvig 
den Romers Enke.

Merrete og Rtgize, hin gift med Kong Birger 
i Sverrtg, og denne med Nicolas Herre af 
Werke. Om deres Efterkommere s. Stam- 
me-Tavlen til X. §. Den sidstes Datter var

Gert, Hertug til Slesvig og Greve ti! Holsteen. 
Gem. Elisabet, Datter af Hertugen til Brunsvig 
og Lüneborg, Magnus med Kiceoen.

Sophie af Werle, Grevens til Holsteen, Gert 
Den Stores Gemal.

Christian I. det Kongelige Oldenboraffe Hum 
fts Stifter.

Helvig, Gemal Diderik den lykkelige, Greve 
til Oldenborg.

Beatrix, gift 1346. med Erik, 
Kong Magnus Smeks i Sverrtg 
Son og Med Regent [Cont. 
App. ad Annal. Sial. ap. Weftph. 
T. I. col. 1396.1402. Albert. Ar- 
gentinens.ap. Urftis. T.II.p 105] 
dode 1360 strap efter ham i Bar- 
selseng [Chron. Nicol. Æp.Lund. 
p. 28. Worms Fortsættelse af 
Snorre Smrleson,Stde 843.)

Waldemar Atter- 
dag Konge af Dan
mark, d. 1375. Gem. 
Helvtg, Datter af 
Hertug Erik til 
Slesvig.

Christopher II. Konge af Danmark 
d. 1333. Gem. Euphemie, Datter af 
Hertugenr Pommern Bogislaf den IV.

Margrete, Gemal Agnes, d. Helvtg, d. ung
Ludvig den celdre Chur- 
fyrste til Brandenborg, 
1324, font 1342. gis
nede siganden gang med 
Margrete Maultasche, 
Arving til Grevskabet 
Tyrolen,

Tvende Born dode iligemaade henved det 
Aar 1360. [Chron Nicol. Æp. c. l.Torfæus 
Hift. Norv. P. IV. p. 484.486.]

Et Barn fod 
1318. faldt af 
Vognen og 
brockkedeHal- 
sen, gammel 
16. Uger.

Erik, Konge^ 
af Danmark 
med sin Fader, 
d. 1332. uden 
Born. Gemal 
Elisabet,Datter 
af Grev Henrik 
den I. til Hol
steen, og Enke 
efterHertugJo- 
hanIl.tilSach- 

„sen-Lauenborg.

9 , A . 9 9 CL / *

Margrete, Dron- Albert, d. ung, 
begr. i Soroe 
[Tab. Soran 
p.go.Hvttfeld 
P. 459-]

»mg til Danmark, 
Norge og Sverrig, 
gift med Hangen 
Konge i Norge, dode 
1412.

£ 

tillige med sammes rette og narmcste Forbindelse med det endnu 
blomstrende Kongelige Huns af den Oldenborgsse Stamme.

Erik Glipping/ Konge til Danmark/ myrdet 1286._____________________________ Gemal Agnes, Datter af Marggreve Johan den I. til Brandenborg.
Erik Mendved, Kongeaf Danmark 
og hans Gemal Ingeborg, Datter af 
KongMagnusLadelaas i Sverrig, dode 
1319. deres Born (de mange dodfodte 
uberegnede) vare

ErikogMagnus Waldemard.
Tvillinger,dodei ung 1302.[A-
Dercs Barndom, malifta V. ap. 
begr. i Esrom. Ludewig. Re- 

liqu. T. IX. 
P.97.]

Muf, Konge i Dan
mark og Norge, dode 
AdenGemaHW?.

Cathrine, G mal Johan 
Palsgreve veo Rbtn, til 
Neuborg og Suttzbach, 
Keyser Ruprechts anden 
Son.

Anned. 
ugift 
144h. 

begr. i 
Soroe.

Ingeborg,Gem. Cathrine 
Henrik med Til« dode ugift, 
navn Sufperifot) 
Hertug til Meklen- 
borg. Bornene vare 
[Chemn. 'Geneal. 
Reg. Dominor. & 
Duc. Megap. ap. 
Weftph. T.I. col. 
1659^1682. 1686. 
1687.]__________________

Albert IH.Hertug tilMeklenborg, Ingeborg Ab- 
giorde,paa sin Modersvegne,efter bediffe til Rrb- 
Waldemar Atterdags dod, Tilta- benitz d. 1408. 
le til den Dauffe Throne, d. uden 
Arvinger i Der. i38?.Gem. Elisa- 
bet, Datter af Grev Nicolas til 
Holsteen, derefter gift med Her
tugErik den IV. til Sachftn-Lau- 
enborg.

Erik af p-mmern^Konge til Dan
mark, Norge og Sverrtg, afsat 1439. 
dove uden Livs-Arvinger 1459. Gemal 
Philippa, Datter af Kong Henrik dea 
IV. i Engeland.________________ _

Christopher Hl. afBeyerett 
Konge til Danmark Norge og 
Sverrtg,dode uden Livs Arvtn- 
ger 1448. Gemal Dorothea, 
Datter af Marggreven til 
Brandenborg, Johan Alchy- 
mift; anden gang gift med 
Kong Christian den L
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den II. t hvilken mange Forstere i vort Lands Historie have meent 
at finde Kong Christian den i tes Farfader paa Moderne Side. 
De tale herom som en utvilagtig Sag; med hvad Net, vil ftrax 
udvise sig. Om de tvende Christopher den IU Dottre, hvis Virke
lighed beroer paa tilforladelige Efterretninger, vide vi, at Agnes 
og Helvig ere dode ugifte, og Margrete, som blev givet til Chur- 
fyrften af Brandenborg Ludvig den aldre, Keyser Ludvigs af Bey
ern forftefodde Son, er dod for hendes Gemal, efterladende sig en 
Stamme, fom meget snart gik ud. Den fierdeDatter Mette eller 
Meehrildis, som man uden Grund tMegger Kong Christopher, og 
gier til Gemal af en Marggreve Albert af Brandendorg, eroyen- 
synligen een Person med Kong Christopher den Is Datter af dette 
Naun/ hvilken, som det er bektendt, har iAareti272.faaetMarg. 
greve Albert til Brandenborg af den Ascaniste Stamme til agte. 
En femte Datter, som Hertugen til Brunsvig og Lunsborg Mag
nus med Kiaden maatte have faaet tst crgte, stulde, efter Hvit- 
ftlds Meening, egentltgen voere den, som man burde holde for en 
Stamme-Moder til det Kongelige Oldenborgste Huns. Hand stri
ver udt! ykkeligen, at Kong Christians Moder Hedevig, Her
tug Adolphs kil Slesvig Søster, var Kong Waldemar 
Atrerdags Søster Datter-Dakter, og i saa Maade Kong 
Christian selv hans Søster Datter-Datters øøn. (2) Og 
drff. Ord scrtte klart forud, at Christian den ites Mor-Moder Eli- 
fabet, en Datter afHertugen til Brunsvig, Magnus med Kiceden, 
og gift Hertuginde til Slesvig, er aulet af ham, nemlig Hertug 
Magnus , med en Softer til Waldemar Atterdag, d. e. med en 
Datter af Christopher den IL Imidlertitd saa vift som Hvitfelds 
Ord taale ingen anden Udtydning, saa lidet kand Sagen selv 

T r z bestaae

(2) Huits Danm. Rig. Kron. p. 84? Hanö kGreffve Cfniffiem off Oldenburg oc Dclmen- 
horsa vaar oc aff det gamle Kongelige ©lette her i Danmark, dog langt beregnet, thi 
hans Moder Hedvig, Hertug Advlphi Syste» naar Konge Waldemars den fierdis Sysg-r- 
Daatter V«s Systcrdaatter-daatte^ »c hand i saa Maade vaar Ku;g Waldeniare Gyster- 

Daattrrdaattecs Son.
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bestå ae med Historien, som giver tilklenDe, at Hertuginden Elisa- 
det af Slesvig, ligesom hendes samtlige Sodskende, er ikke fodt 
Hcrmg Magnus af nogen Danst Konges Datter , men af Cacha- 
rtne, en Printzche af den Ascaniffs Stamme. '(3) Af de mange 
Historie-Skrivere, fom dristige« strive efter Hvitfeld, at Kong 
-Christian har voeret Waldemar Atterdags Softer-Datter-Datters 
Son, er mig ey heller nogen bekiendt, fom deraf har uddraget det 
egentlige Slcegtstad, der flwdvendigcn flyder deraf Langt rneere 
har Hoyer (4) ved denne M enings haandgribcligcUrtgtighed fun
det sig beva-get til at giere Waldemar Atterdags Softer, fra hvil
ken Hvitfeld udregner det Kongelige Oldenborgske Huns, ti! en 
Gemal afMarggreve Conrad til Brandenborg: eg afKong Chri
stians Oldemoder, som Hvitfeld giver hende ud for, at giore hende 
til hans Oldemoders Oldemoder. Omcndstiont end og dette for- 
rneente Hielpe-Middel gandste falder bort. Saasom Kong Chri
stopher den ils Moder, Agnes, var en Datter afMarggreve Jo
han den I. til Brandenborg, og fslgeligen Marggreve Conrads 
Softer ; (5) saa maatte denne, dersom hand havde haft en Dat

ter

(3) Og, fom Hr. Hef-Raad Scheid i hans' Fortale til det iv. Bind af Origg. Gvelf. §.17. 
p. 54-61. udforligen beviiser, ikke ru Datter as Marggreve Waldeinar til Brandcnborg, 
men cn fodt Fyrstinde af Anhalt, og sormodentligen en Datter af Fyrst Bernhard de» 
I I. til Anhalt - Bernborg.

(4) Hoyer Dannem. Geschichte p. 99, (a) som herved stiltiende satter forud, at Kong Chri
stians Oldemoder, dc« nys ommcldte Hertuginde Catharina til Brunsvig og Lnnekorg 
nedstammer fra Marggrev Conrad; men hvilket skulde falde gandffe bort, dersom hnn, 
efter Hr. Hof-Raad Scheids Formodning, havde Fyrst Bernhard ben HL til Anhalt» 
Bernborg, og ikke hans Fatter Waldemar afben Zerbstifle Linie, Marggrev Conrads 
Datter-Son, til Fader.

C) G- Freds-Slntningen af 1317. i Pollers Samlung Mrklenb. Urk. in. Stykke. S. 14. og 
18. hvor Erik Mendved, Dronning Agnes Son, og Marggrev Conrads Son og Efter- 
folaer Waldemar kalder hinanden Fatttere, avunculos, men besynderlige» i Hr. Professer 
Gebham March. Aquiloual. den vi. Slamm-Tavle med bens Beviiser. Jeg anforer 

bests



Monarks Konz Christian den ites sande rc. zz> 
ter af Kong Christopher til ckgte, have giftet sig mev hans So- 
fters Barm-Barn; en Forbindelse, hvilken, som man lcrt be
griber, i ingen Betragtning kand have Sted. Jeg finder og, at 
alle Slccgr-kyndige, fraHenninges indtil Hübner, gtore den Dan- 
ffe Sophie, hvilken Le holde for Marggrev Conrads Gemal, til 
en Datter af Erik Slipping og ikke af Christopher den U.; og der
ved i det mindste bringe dette foregivne Mgtepar ncrrmere ttlsinm 
men, i henseende ti! Alderen, omendfftont det bliver dog endnu 
ubegribeligt, at Marggreven, af hvis Softer Agnes, som Erik 
Slippings eenche Gemal, denne Sophie, maatte varet fedt, fful- 
de, tvert imod de Tiders Grund Regler, have giftet sig fag gamffe 
noer i Blodet, og cegtet hans Softer-Daatter.

^W|re uvigs yuitv fmivt v-uiiv* iiihh fiyvj IJIUUIVUI ti IvfC
©hiXhi? udfundet nogen Datter af Christopher denn., fra 
(«sterhvilkenDron- hvilken Kong Christian den Ites Herkomst kand ud- 
ning Margrete og regnes. Dog alligevel ere vi ncesten nodte til at an- 
W-Ä!"»«-, tage en hwstrdttl ubkkicndt Datter af Kong Christo- 
Geert til Slesvig, phek, hvis Sons Datter-Son, og ikke, som

ESSE kort tilforn havde i Opsso antaget denne Monark til

Eong Olufs Moder, og dm uyvalte Rouges Mor Fader

desto heller denne grundige Slcrgt, forsser, jo rigtigere hand bestemmer de indbyrdes For
bindelser, hvorved det Kongelige Dansse Huns og'Marggrevcrne til Brandenburg as dcit 
A'caniste SkanMe ere b levne hinanden beflaeotrder og gandsse forbigaaer Marggrev Cost 
vads opdigtede Gemal, som ssal have meet w Danss PrinlMe.
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.(Hertug Gert til Slesvig) vare føbte af S-ldffeadc (mmlig 
Dronning Margrets af Waldemar Atterdag, og Hertug Gert af 
en Softer til ham) faa og at Kyng Eriks Mor-Moder (Her- 
tug Henriks til Meklenborg Gemal Ingeborg) og Aong Lhri- 
ftians Mor-Fader (Hertug Gert) vare og OD te af S^dffeu- 
de (nemlig Hertuginde Ingeborg af Waldemar Atterdag, og Her
tug Geert af en Softer til ham.) (i) Og tit dette SlEgtfkablig- 
ter Let Norske Niigs-Raad atter t^en i det Brev fom ble o udftcrdt 
i Tmndhiem/ efter Kong Christians der fuldforts Kroning og ved 
hvilket hans Modstanders Carl Knudsons forhen sscedte Kroning 
erklärtes ugyldig.(2) Jeg tllstaaer,aten faa troevcerdig Forsamlings 
hoytidelige og tg tentagne Vidnesbyrd er af stor Vigtighed. Dog 
finder jeg ikke, at dette Vidnesbyrd nodvendigen fcrteer forud, 
en hidindtil ubekiendt Softer til Kong Waldemar Atterdag, fom 
cr blevet Hertug Gerts Moder, og ved ham Kong Christians Ok- 
deinoder. Den ubestemte Talemaade: Kong Christians Mor> 
Fader (Hertug Gert) og Dronning Margrete, tillige med hendes 
Sester Ingeborg, Vare f-dte .af S-dffende, lader sig, fom 
enhver seer, ligejaa vel udtyde paa andre Tilfalde. Og, det forn 

end
(t) Det Norske Migs-Raads Cikcular><Nbrsvclsr, dateret Makstrand craftino vifitationisMari« 

(öt’B 3. Julii) 1449. "Owerwaga wy oc randsagede oc befwnnä wy ocwnderstodä med 
sannena, ach hand (Koning Krystern i Danmark) ar fodder aff.-ratta warduga Konings 
Blohd aff Norga, faa uar at warduga, wor wardugä herre Konings Olaffs moder, 
Drotning Margrettä, Och warduga Koning Christierns moderffader, the wore ffödda aff 
fylke nu a, og Koning Eriks modermoder Och Koning Cristierns modcrfader wore och soddä 
aff Systynna, gud therä siell noda, Thi.Kiara Wanner kwnne wy ey ratthere fynna affther 
wor Norges lag ,i Koningh arffdabalk, wthen thet warduga herrä Kong Cristiarn ar 
nasth boren till Norgis rygä, med warduga Forstå Koning Erik.

(2) De egentlige Ord i dette den 1. Aug. 1450. faa Dage efter Kong Christian den L Kro
ning i Norge, udstwdte Brev ere: Ad ipfius (Chriftierni Regis Daciæ) perfonam tan- 
quam dignam et bene .meritam prx ceteris dominis etiam ftriétius inclinati, quod poft 
Sereriiffimum Dominum Ericum .qvondam Regem noftrum in confangvinitate cum Sere, 
niflimo Domino.Olavo qvondam Rege noftro praefati Domini Erici immediate prxdecef- 
fore fit proximior , ut merito i» regnum fuccedere poflit et debeat.
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end meere er, man maae uforbigcengeligen derved forftaae noget 
andet Slcegtffab, naar man agter at lade de Norske Rigs Raa- 
ders Foregtvende ftaae ved Magt, saasom det er fuldkommeltgen be- 
vitsligt, at Hertug Gerts Moder, har Ingenlunde vceret en Softer ttl 
Waldemar Atterdag. De stkkerste Kilder t Historien bevise, at Her- 
tugens Fader,Grev Iseren Henrik efter at Chnrfyrsten til Branden- 
borg Ludvig den Romer var dod t A. 1365, har taget tilaegte hans 
efterladte Enke Ingeborg, en Datter af Hertug Albert den L 
ttl Meklenborg, og at hun har tilbragt denne hendes anden Gemal 
hendes anseelige Livgedtng, beftaaende af Arneborg, Perleberg, 
Seehusen og Werben (3). Og med lige Vished lader det fig be- 
krcefte, at hand med denne samme Fyrstinde (altsaa ikke af no
gen Danff Printzesse, som hand maatte for hende haft til eegte) 
har avlet hans tre noksom bekiendte Genner, og tblant dem i seer- 
deleshed den forste, Hertug Gert til Slesvig. Foruden den gamle 
Holsteenffe Kronike-Skriver (4)/ som udtrykkelige« bekroefter Sa
gen, kan jeg endnu anfore tvende med ham eenflemmige Vidner, 
hvis Beretning er ingen blohGimlyd af hans, nemlig den anden 

ti N Dan-

(3) Korneri Chron. ap, Eccard. T. II. col.105'9.1090,1105. Chron. Hols. ap. Weftphal T. 
III. col. 90. (cap. 25. ed. Leibnit.) Ludvig dm Romers Brev hos Ludewig RelKjv. IX.3 
Bind <$. 527, og Küster Tangermünd. Denkwürd. S. »68. som hand paa Iohannis 
den Dobers Dag 1352. efter Beqicrring af hans unge Frue Ingeborg, fom S rite og 
Besidderne af Landet og Zcrstningen Arneborg, har udgivet. Marggrevmde Inge
borg^ Brev meddelt ©taben Arneborg i A. 1384- hos Küster sammesteds ©.170. hvor hu« 
før/r den Titel: WirIngeborgetwan Marggraffin ZU Brandenburg, nun von Got. 
tes Gnaden Graffin 311 Holstein und zu Srorrnar,Frau zu Arneburg, zu Perleberg, 
zu Seehausen und;» werben. Diste og fiere Beviiser findes samlede i en firrdelcs Efterret
ning om MarggrevindeIngeborg, som Forfatteren, Hr. Philipp Wilh. Gerken, har indfort 
idea V. Deelakha slkragment. March. 99. og f. SS. Til distekandjeg foye, af Lün gs 
Cod. Germ. Dipl I Deel col.1280. Marggrev Ludvigs og hans Broders Margqrev Ottes 
Suceessions-jFordrag med Keyser Carl deu iv. af A. 136z. hvor der forekommer Marg- 
grevindr Ingeborg, den forstes SEgtef«lle. Men fornemmeligen hidhsre tvende Breve, 
hvorved Raadet! Hamborg, Onsdagen sor Mortensdag 1384. har afgiort en Stridighed, 

somvar opkommet imellem Hertug Albert til Sachsen og Luneborg og Grev Henrik til Hol- 
steen og hans Gemal Ingeborg, angaaende den Skade, som vgr tilfoyet Hertugen af 
Grevens og hans Gemals Land, Herredom og Stad Sttyufim

(4) Chron Hols. c. 1 ibi: Ab ifta uxore [filia Ducis Maguopolenfis, prius nupta Marchioni 
Brandenburgenfi Romano] qux fuit fpeciocisfima mulierum, genuit Henricus Comes tree 
filios, Geiardum Ducem, Albertum <Jt Hctuicuni Comites, & unam filiam &c.
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Danffe Annalist hos Ludewig (5), og Forfatteren til den afHadorph 
udgivne Svenske RtiM'Krsnike (6). Og det med des bedre Grund, 
efterdi begge benytte sig af den Omstoendighed, at vores Ingeborg 
er, ved hendes Son Hertug Gert, blevet Kong Christians Olds-' 
moder, til at udregne denne Monarks Herkomst af den Norske og 
og Svenffe KongeStamme, paa felgende Maade.

Erik Hertug i Sverrtg, en Son af Kong Magnus Ladelas, 
Gemal. Ingeborg, Arving til Kongeriget Norge.

Magnus Smek
Konge i Sverrtg og Norge. 

Haagen, Konge i Norge? 
Oluf, Konge i Danmark 

oz Norge.

Cuphemte Gemal Albert 1. Her^ 
tug til Meklenborg._________

Ingeborg,Gemal Albert,Kon- 
Zseren Henrik ge tSverrtg.
Greve til Holsteen^
Aert Hertug ttt

Slesvig.________
Helvig,Gem.Didertk
Greve ttlOldenborg.
Christians Greve til
Oldenborg, forste
Nordiske Monark af 
dette Huns.

Man tor faa meget mindre tvile om denne her fremforts Slcegt- 
kinies Rigtighed, jo neyere dermed kommer overeens det bekiendte 
Brev, hvorved de Svenske Rigs-Raader i Aaret 1520. antoge 
Christian den il til deres Konge. De bevidne deri udrrykkeligen, 
at hand af Sanct Eriks, deres hellige patrons, rette 
Blod fandeligen er kommen. (7) Holberg erklcerer det uden Om* 

.fvob

(5) Annalifta il. Ludewigii p. 42. 43. Denne Danske Krsnike er. ellers og bekiendt under det 
NaVN af Manufcriptum Sk i byenfe.

(6) Chron. Suec. rythm. majus ä Joh, Hadorphio edit, p.
(7) Brev af 1520. hos Hvitfrld S. 1156.
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svob for umueligt at udregne Christian den ils Stcegt fra denne 
gamle Svenffe Konge, og mener derfor at finde her den yderfte 
Grad af Hyklerie, hvortil de undertvungne Svenffe, formedelst 
den dem overkomne Frygt og Skrcek, vare forfaldne, men Over
vinderen gierne har tiet stille ^dertil og tmod fit bedre Vidende antaget 
en ham gavnlig Fabel for Sandhed (8). Klygttgt nok! men dette er at 
stioere Knuden uden Fornodenhed i tu, der, efter ovenstaaende Sloegt- 
stabs Forestilling, er> ikke vanffellg at oplofe. Efter dens Udvtis- 
ning nedstammede den forste Nordiste Monark af det Grevelige 
Oldenborgste Blod, fra Hertug Erik i Sverrig, hvis Herkomst 
fra den forrige Svenste Konge, Erik den.' Hellige, man leet- 
teligen kand vist og faaledes oyenfyynligen i denne fremstille en 
virkelig Farfader tildef Kongelige Oldenborgste Huus og i soer til 
Kong Christian den II. (9). Endnu et andet Beviis vil jeg til Overflo- 
dighed foye hertil. Den Holsteenste Historie beretter, at.Hertug 
Adolph til Slesvig, den oftbemeldte Hertug Gerts anden Son, hav 
vceret befloegtet med Borggreve Friderik den Vil. til Nürnberg, den 
forste af det Navn og Slcegt iblant Churfyrsterne til Brandenborg; 
hvilket har bevoeget den unge Fyrstes Far-Broder, Greve Henrik af 
Holfteen, til at sende ham til Borggreven, som en Herre af et 
stort Navn og Anseelse, ved hvis Hof hand og blev i nogle Aar (10) 
Forgioeves vil man forste efter saadan en Forbindelse imellem det 
Grevelige Holsteenste og Borggreveltge Nürnbergste Huus, fan 
lange man derved stetterforud, at Jseren Henrik har avlet Hertug 
Gert ikke af den Meklenborgste Printzesse Ingeborg, men af no- 
gen u-ncrvnt Softer til Kong Waldemar Atterdag. Desto loertere 
er det derimod at udfinde disse tvende Huuses Slcegtstab, naar man 

U.u Z anta-
(8) Holberg Dannem. Rig. Hist.n. Bind S. 70°

(9) Herti'g Erik i Sverrig nedstammede fra den Svenffe Nations Behersker og Skyts', Helge« 
af samme Navn, faaledes: Erik den Helliges Sen, Kong Knud, avlede en Sen Erik, 
der og siden kom paa Thronen, og hvis Datter Ingeborg kom i ALgteffab med Hertug 
Byrger, Fader til Kong Magnus LadelaaS og Bestefader til Hertug Erik.

(10) S. den Hoisteeuffe Krenike- Skriver hos Westphal. Tom. in. col. 160. (cap. 42. eZ. 
Leibnit) og i særdeleshed, den Efterretning de Comite Adolpho & Hiiwico, hos de« 
samme T. ll. col. 339.,
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antager den derforuden bevtifte anden Scrtning. Den oftbemeldte 
Ingeborg havde med hendes ferste Gemal, Ludvig den Romer, 
fedt en Datter, som blev gift med Borggreven til Nürnberg Fri- 
dertk den VL der med hende havde avler sin Son af samme Navn, 
den ovenmeldte forste Churfyrfte til Brandenborg af det Borg
grevelige Huns (ii). Saaledes var Churfyrft Friderik vores Inge- 
borgs Datter-Son, og derfor Halvfodffende-Barn med Hertug 
Adolph, hendes Sonne-Son af det sidste LEgteffab, ihvorvel 
Churfyrsten havde saa mange Aar forud forhåns Fcetter, at denne 
kunde med foye gives under hans Tilsyn, og holdes til at danne sig 
efter hans Exempel. Alle diste udtrykkelige Vidnesbyrd og nsye 
overeensstemmende Omftcrndtgheder i Historien, giore ketgandffe 
utvtlagttgt, at ingen uden den Meklenborgffe Printzesse Ingeborg 
bor holdes for Hertug Gerts rette Moder, og folgeligen, at de 
NorEe Ritgs-Raader, (i fald man maae bygge paa deres Forstk- 
kring) naar de brraabe sigpaa Hertugens Sloegtffab med Dronning 
Marrgrcte og hendes Softer, kand ikke have sigtet til nogen Datter 
af Kong Christopher den IL, med hvilken Iseren Henrik stulde have 
avlet sin celdste Son, den oftbemeldte Hertug Gert.

§. 5-
Cu) SffCt Henninges Theitr. Geneal in II. & III. regni in IV. monarchia parte altera p. 207. 

fw Borggreve Friderik ferst hast til «gte Elisabet, fodt Margqreviude til Meisten, 
derefter Jnaeborg, Marggreve Ludvig den Romers og Printzesse Ingeborg af Mek- 

lenborg deres Datter, og med denne avlet Churfyrst Friderik ben 1. Jeg veed vel, at den 
Drandenvorg Onoltzbakffe Hofraad, og Archivarius, Hr. Carl Ferdinand Jung, hvis 
i Onoltzbak 1733* udgivne Anweisung toss die ctmicia Bwggravia in Nürnberg fe, 
ic. giver ellers dc« beste Underretning om de Nürnbergste Borggrevers Slcegt, holder 
vveameldte Elisabtt, Marggrcv Friderik den Alvorlige til Meisten hans Datter, for 
Borggreve Frideriks reneste ZEgtefaelle Ser 119. S. Men da denne Fyrstinde, ester 

h^ut-els anforteBreve, blev allerede 1342. rrolsvet med Borggreven, »g ncevncs 
lilstdst 1357. laa lader det ikke rimeligt, at hun harJsdi hendes Gemal fornaevnteChursyrstc 
Friderik, hvstkcn, ester en pav-lige Bulle af Aar 143:, har da vatret en Herre kun 
kun paa tredstadst uqe Aar, og derfor maae forst vare kommet til Verden henved Aaret 
lZ72. S. Carl Friderich Pauli Einleitung;» einer erwiesenen Staats geschickte ver 
dem ^onigt. preustiscken Äepter unterworffencn Staaten S, r6g. Derimod hac 
.Ä?'Z^nmges an forte Moder til Churfyrst Friderik den I. en noye Qvereensstemmelse 

Rrgningen og i strrdeleshed denne Omstarnvighed paa sin Side, at vores Chursyi stes 
Redstammelft fta Marggreve Ludvig den Romer, hvis Datter Son hand var efter dette 
BmgtffabsSammenhæng, kand have givet en gandske naturlig Anledning tilgt haud 
derefter er blevet Churfyrste og Marggreve tilBeandenborg.
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§. 5.

'Hvad man i Men hvad ftal man ved denne Beftaffenhed 
almindelighkdmaa dsmmeom de Norskes Vidnesbyrd! Kandman 
sE d7 Norsse ellers fremvisse noget Sloegtftab, efter hvilket Her. 
Rigs - Raaders tug Gert og Dronning Margrets samt hendes Softer 
®®SÄt9iö" Ingeborg/ virkelige«varefsSdte af lG-dftende t 

Eller bliver dette Foregivende ubevitsligt, paa hvilken 
Maade det og udtydes; Saa gierne jeg og vilde forsvare den ansee- 
lige Forsamlings Trovcerdighed, som offentligen har bekroeftet Sa
gen, ogderpaa gründeten af de vigtigste Beflutntnger, saa seer 
jeg dog ikke det er mueligt, at bringe de tvende Danfte Printzesser 
og Hertugen af Slesvig saa ncer tilsammen. Skulde de t Sand, 
hed veere Sodftende-Born, da maatte dem tittegges en ftrllesjBeste. 
Fader eller Beste-Moder, det er, der maatte kunde anfores nogen 
tblant deres Forcrldre, Kong Waldemar, Dronning Helvig, Grev 
Jsern Henrik og Ingeborg af Meklenborg, som havde haft en Fader 
eller en Moder tilsammen. Men derpaa bliver vel aldrig at tcrnke. 
Det har meget mere sin fulde Rigtighed, at Waldemar Atterdaq 
er avlet af Kong Christopher den 11. med Euphemle, Hertug Bu
gislafs denIV. i Pommern hans Datter (i); Dronning Helvig af 
Hertug Erik til Slesvig med Adelheit, en Datter af Grev Henrik 
den i. til Holsteen, Softer til Grev Gert den Store (2); Jsern Hen
rik af Gert den Store med Sophie, en Datter af Hr. Nicolas 
af Werle (3); og endelige« ? hans Gemal Ingeborg af Hertug Al
bert den 1. hl Meklenborg med Euphemie, en Datter af Hertug 

Uu Z Cnk

(1) Seederomen egen AfhaiMngi detKiobrnhavnssrVidenskabers Selskabs Skrifter vn. 
Deel 169. og f. SS.

(2) Hendes Schauenborg-Holsteensse Herkomst er ingen ubekiendt-vg ak hun har heddet Adelheit, 
seer man af et Brev af iz26. hosTerpager kix. Cimbr. S. 184. hvilket hendes Son
den mindre -aarige Hertug Waldemar, som de Dansse havde giort til Konge, har udgiveti 
hendes Overveerrlfr.

(3) S- den folgende oz den sammesteds anforte strrdeles Afhandling.'
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Erik L Sverrig og den Norffe Arve-Prtntzesse Ingeborg (4). Den 
der ikke vil forkaste alt hvad der er sandt og vist iSlcrgt-Kyndtghe- 
den, maae ttlftaae, at det har sin fuldkomne Rigtighed med disse 
otte adffillige Befte-Foedre og Beste-Modre til Waldemar Atter- 
dags tvende Dottre, og til deres foregivne Fatter Hertug Gert; 
og tillige erkiende det gandffe ugiorligt, at forsvare det Norffe Riigs 
Raads Vidnesbyrd, hvor stark og den Formodning er, fom stri
der derfor. Hertil kommer endnu, at, ligesom der i enhver Vildfa
relse indlober noget sandt, i hvis Forfalffning den bestaaer, faa 
lader og, i dette Fald, den Urigtighed, fom har sneget sig ind idet 
Norffe Riigs Raads Circular-Skrivelse, sig gandffe naturlige« 
forklare afjen derved forstitLtgenealogiff Sandhed. Det er bekiendr at 
Keyser Ludvig af Beyern har efterladt sig tvende Sonner af fam- 
me Navn, Ludvig den aldre og Ludvig den Romer, hvilke bleve 
efter hinanden Churfyrster til Branden brg, og af hvilke den for« 
sie i Aaret 1324. bekom den Danffe Konges Christopher den Ils 
Datter Margrets til agte; men den sidste giftede sig 1352. med den 
Meklenborgffe Printzesse Ingeborg, som derefter, ved hendes anden 
Gemal Grev Ifern Henrik, til Holsteen, fedte Hertug Gert til 
Slesvig. Disse tvende ligenavnte Brodre Ludvig den aldre og 
Ludvig den Romer, hvilke vi og etters ofte finde forvexledeined hin
anden, have de Norffe Riigs Naader vel ikke tilborltgen ffillt fra 
hverandre, og ere derved faldne paa den vrange Mening, at en 
Churfyrste Ludvig til Brandenborg af det Beyerffe Blod, hans 
Gemal,fom efter hans Dod,havde, indgaaet sitandet ZEgteffab med 
Greven til Holsteen, Iseren Henrik og fedt ham Hertug Gert, var 

ingen
(4) Hertug Albert blev allerede 1321, som den endnu beholdne JEgte-Pagt bevidner/ trolovetmed 

den Svensse Printzesse Euphemie, omendskisnt hand hentede hende ikke hiem forend 1335. Og 
i den gamle og tilforladelige Lybste Kronike hos Gerdes Saml.Mekl.Urk.'lX. S ykkeS. 
42. finder jeg hende endnu 1346. Da nu Hertugens Datter Ingeborg (ester den 3. Anm til 
forrige §.) allerede 1352. forlod de« renlige Stand,saa har hand gandstevistaulet hende i hans 
forbcmstdte forste ZE ttestab. Hendes Navn, hvilket hun uden toil havde efter hendes De' 
stemoder den! Norske Arve-Printzesse Ingeborg, giver det derforuden tiik,ende, og de tven, 
de i soregaaende § anforteKconikeSkrivere/ den anden Danske Annalist hos Ludvig, og 
Forfatteren til dm SvenskeRiim Krønike, stemme ligeledes dermed overeenS«
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ingen anden, end den med Churfyrst Ludvig den celdre gisteDan 
ste Prtntzeße Margrets. Jfolgende Slcegtstabs Forestilling ligger 
Sagen tydelige« for Dyne.

Christopher II. Konge 
af Danmark

kudvig af Beyeren, 
Romerst Keyser

Waldemar Aittrdag, 
Fader til Hertuginde 
Ingeborg as Meklen- 
borg vg til Dronning 
Margrete.

borg.

Gemal.

I

r « r—'»-——— - «11 .h—a- i, ........

Margrete, ^Ludvig den Ludvig drn^Jngebsrg^Zseren Hen» 
Ludvig afBeyern aldre, Chur-Romer, Datter af rik,Greve til
den aldres Gemal, fyrst til Churfyrst Hertug Al' Holsteen,
(ikkehausBrodcrs Branden, tilBranden- bert den i. Churfyrstia« 
Ludvig ben Ro- borg Print« borg, efter ‘ ~
mrrs, og efter ressens af Broderen 
denne,Grev Hen- Danmark, denMeklen« 
kiks til Holsteen) Margrctes borgsse 

Gemal. Printzesse
Jngeborgs 
isteGemal«

tilMeklen« de Inge
borg. borgs sidste 

Gemal.

Gert, Hertug 
til Slesvig.

Hvor leet var det ikke Herat gaae vild, og at tageMargrete 
Mlntzessm af Danmark for Hertug Gerts rette Moder, allerhelst 
paa en Tttd, da det stod ikke bedre til med Slcegt-Kyndtgheden end 
med de andre Mdenstaber, og da all den Kundskab som man havde 
om de regierende Huusei Europa og deres indbyrdes Slcegt-og Svo- 
gerstabs-Forbtndelser, beroede alleeneste paa utilstrcekkelige og meget 
u-agtsomt sammenstrevneEfterretninger,etter vel blot paa en mundt
lig Fortcelling. Den fom overveyer dette,vil allerede selv giore sig den 
Anmcrrkning, at de Norste Riigs Raader, da de urigtigen angave 
deres ny valte Konges Slcegtstab med hans ncermeste Formcend 
paa Thronen, ere gaaet gandste redelige« til Berks, og bor billi
gen fttkiendesfordenlaftvcrrdtge Hensigt, ligesomdeved et opdigtet 
Foregivende havde sogt at ttlveyebrtnge den nye Konge Rationens 
Bevaagenhed. End og i de nyere, endstiont meget meere oplyste 
Tider, have Vildfarelse og Uvidenhed ofte haft Deel 1 de vigtigste 
Stats-Forretninger og i dette Tilfald finder man derforuden me- 

get
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get starke Beviiser, paa, at de Fornemmeste i Norge, som valke 
Kong Christian den 1., etter deres Concipient, have i attmLndelL- 
gen vedst meget mindre end manskutte troe, og vkrkeligen saa meget 
som flet intet, omhansSlcrgtffab med de forrige Rezentere t Ri
get. I den Norffe Hof-Ret etter Hirdffraa, fom den er forbedret 
og foroget af Kong Magnus Lagabater, finde vi udtrykkelige« fast
sat , at t fald der ingen ffulde vare til af den afdede Konges 
Paarsrende, hvilke, enhverLfin Orden, fråden agte Son af 
indtil Moders Sesters Son, ttttegges en Arve-Ret til Kronen, 
da ffal den sidste Konges aldfte Slagting! af Mandkionnet , som ef
ter det i Landets Lovbog befattede almindelige Arve-Tal er 
hans narmeste Arving, vare Konge t Norge, men dersom og ingen 
af diffe ffulde vare til, da ffal Kongerigets Stander forsamle sig i 
Trundhiem, og udvalge den til Konge, som de holde for den beqvem- 
meste og beste (5). Som da nys bemeldte Konges Norffe Lov tnd-
ffrankte all Arvefolge til den fierde Mand 1 Slagtffabet (6), d. e. ef
ter sammes Forffrtft atteeneste saadanne Side-Slagtinge arvede hin
anden, som vare ikke videre fra deres allmindelige Stamme end t det 
heyeste i fierde Led, (7) saa var og Arve-Retten til Kongeriget selv 

ved

(5) Nordff.Hirffrga 1. og 3 Cap. med hvilket Sted Magnus Lagabäters Guletingslov i Pans 
Samling af ganfie Norffe Love l Part 23. og f. SS. og denne Konges Trundhiems Byes 
Lov, sammesteds rP. ig. o.f. SS. saa og sammesJslandffeLov fol. C. i«. & ff. nar
sten Ord for Ord kommer overeenS.

(6Z Kong Magnus Lagabaters Guletingslov hos Pans 1P. S. 94- og Trundh. Byes Lou 
sam. st. 2. P. G. 52. saa oz sammesJslaud. Lov fol. K- n. Denne Arvefslg<s Ret har 
Kong Christian IV. i hans Anno. 1604. forbedrede Norffe Lov fsrst forandret, og, efter 
den tonge tilforn i Danmark indforte Forfatning, berettiget den syvende Mand i Stogte« 
til at tage Arv. I Island derimod falder-Arven endnu, ester den gamle Lov, ikke videre 
end tilden fierdeMand.

(7) Denne Udtydnings Rigtighed bkiver'nlvilagkigen bestyrket af Lovgiveren selv, naar hand kort 
tilforn taler om SsdffendEarns Dorn, som de tredie Mcend i ©togten. S. Kong 
Magnuses Guletings-Lov hos Pans r P. S-sz-94- og hans Island. Lov fol- K. Mag

nus
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ved sammes ommeldte Grund-Forfatning, ligeledes indfluttet i disse 
Grcendser, saaledes, at den afdode Konges ncrrmeste Slcegting, 
naar hand af Slcegtstabs Ret fkulde arve Scepteret, lnaatte i 
det mindste have en Ur-Oldefader eller en Ur-Oldemoder med ham. 
I felge af denne Forstrift, var, efter den sidste indfedte Kong O- 
lufs Ded, hans Moders Sester-Datters Sen Erik af Pommern, 
(Din tredie Mand i Slcrgten, og Kongerigets rette Arving, kom
met der til Kronen. (8) Og omendffient, ved den ftrar derefter 
stiftede og derpaa i Aaret 1436 fornyede og noermere bestemte Cal- 
lttarske Union, gandske andre Grund-Regler, angaaende Thronens 
Befcettelfe i fremtiden udi de foreenede Kongeriger, bleve fast
satte, at i fald Kong Erik og i almindelighed nogen Nordist Monark 
stulde ved Doden afgaae uden cegte Sonner, det da stulde overla
des til et fuldkomtnen frit og uindstromket Valk, at udnoevne hans 
Efterfotger; saa var dog LErbodighed for deres Indretninger og 
Love faa dybt indprentet hos de Norske, at det faldt dem tungt at 
vcenne sig til en gandste forandret Stats-Forfatning. Af hvilken 
Aarsag det og steedte, at, da de derefter lode sig bevcrge, efter de 
Danstes og Svenstes Exenrpel, til at afscctte deres i mange Aar 
haste Konge, og at antage hans Soster-Sen Christopher afBey- 
eren, da saae de fornemmeligen paa den Omftcendighed, at hand, 
Kong Christopher, efter den af Magnus Lagabceter giordte For
ordning, havde en grundet Ret til Kronen og ingen nccrmere Kron- 
Arving for sig, udenHertug Bilgislaf i Pommern rc. KongEriksFar- 

X x bro-

«us Lagsbater lagde altsaa ved Arvk-Fald den samme Slaegtflabs Beregning til Grund, som 
den canoniste Ret havde foreskrevet i SEgtestabs Sager Og den selv samme Udregning 
diiver allerede sat forud i hans Faders Haazen Haagensons Frostetiags Lov io. Part 
I4.c-x. i Paus IL P. S. mi. hvor hand indstr«nker Arvefolgen iblant SlKgtinge til 
den stmte Mand; hvilket viler sig, naar man sammenligner det anforte Cap. med det 8de 
paa den 1196c Side, ogaf Torsoens allerede er indseet. His deficientibus, heder det i 
hans Hift, Narv. HI. D. S- 47'. producitur fucceflio in quintum gradum linene eequ»' 
lis. Eorum defectu, fiscus fuccedit.

[g] S. herom de i Aarene 1388. og 1389- «dferrdigede Breve hos Huitfeld S. 576. 
577. 587*
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droders Son, der allerede i Danmark og Sverrig var udelukt fra 
Thronfolgen. Og dette sammeNationens vedvarende Sindelag, maae 
det,som man lcet seer, tilskrives, at, da Kong Christopher afBeyeren 
var dod, da sogte de Store i Riget, af hvilke Christian den l. i hans 
Sted blev udvalt, at beviise af den Norske Lov, som de og ndtryk- 
keligen beraabte sig paa, at den nye Konge maatte holdes for den 
rette Arving til Thronen (9). Men de anforte til den Ende et 
Slcegtffab, hvilket, dersom det og blev antaget for rigtigt, ikke 
Morde Lovens Ord fyldest. Efter dens klare Forffrift maatte de 
beviise, at Christian den I. i Henseende til den sidste Ronge Chri
stopher af Beyeren, var den fierde Mand i Slcrgten. Derimod 
ved deres Foregivende bragte de han: attenesie saa noer tilsammen 
med de tvende Konger Erik og Oluf, som for Kong Christopher 
havde siddet paa denNorffe Throne, og ikke med denne; hvorfor 
og, saa vel deres Circular-Skrivelse af 1449» som og det i folgende 
Aar ved Kong Christians Kroning udfcerdigede Document, gandffe 
stiltiende forbigaae hans Slcegtffab med den sidst afdode Kon
ge (i o). Til denne Lovens urigtige Application synes mig, at det an
det Partie sigter, som holdt med Karl Knudson og de Svenffe, 
naar de i deres til Kong Christian i Nov. 1449. afsendte Skrivelse 
modsige hans foregivne Arve-Ret til Kronen, og gandffe dristigen 
erklcere, At det kand aldrig bevusts af deres rette Norske 
Lov,ak hand er ret Arving ril Norges Rige (11). Saa lidet 
var det udgiort med det i sig selv uudfindelige Slcegtffab, som til 

For-

[9] Det viifer deres oftbemedke Circular-Skrivelse, hvor det markeligen heder: Thykitera
Wanner kwune roy ey ratthere fynn« affther wor Norges lag i Koningh SErffdabalk 
roth.n lhett rorordug« Herr« Kong Cristycern er nasthboren till Norgis ryg« med 
w«rdug« Forst« KoningErik S. dcn i. Anm. til 4- §.

[10] G- den i og 2 Anm. til 4. §•

[11] De Rorffe af Karl Knudsens Partie, deres Skrivelse til Kong Christian den L gwct t 
Truadhiem Mandagen efter C emcniis. d. e. den 24. Nov. 1449. hos Hadorph ad Chron. 
rythm. Svec. p. i6y. og ad Hift. S. Olavi p. 109. ’’Item, hgffive Wii vch sorstüNdek, 6$ j 
meat ware r«tter Aiffwinge til Noriges Riike, hwilket aldrigh bewiises kan mrdh 
roatom r«ttom Norigis lagom, at fa crr."
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Fordeel for Kongen afDanmark blev anfortafde ham bevaagne 
Norske Riigs-Raader. Og dog fattedes her ikke et andet Slcegt- 
ffab, der var baade rigtigt og tilftrcekkeligt tii deres Hensigt. Her 
fremstiller sig denne Sloegt-Linie:

Albert I. Hertug til Meklenborg. Gem. 
Euphemia, Hertug Eriks i Sverrig og den 
Norffe Arve-Prinhesse Jngeborgs Datter.

Henrik, med Tilnavn Suspenfor. Ingeborg. Gem. Iferen Henriks 
Gem. Ingeborg, Kongens i Dannemark, Greve til Holsteen.
Waldemar Atterdags Datter.

Maria. Gem. Wartislaf VIL Gert den VI. Hertug til Slesvig^
Hertug i Pommern. Gem. Elisabet af Brunsvig.

C"—-----------— —■ ■ ■ . --...    <-— ■ ■■  fx-----------——X
Erik, Konge af Dan« Catharina Gem. Hedewig Gem. Diderik

mark, Norge og Joh. Paltögreve Greve til Oldenborg.
Sverrig. ved Rhin og Hertug

til Beyeren.
i —r>— ■ ■■ - ■ »» x f’ ' »— ..... ..

Christopher, Konge Christian den I. Konge 
af Dannemark, Norge til Dannemark, Norge 

og Sverrig. og Sverrig.

Efter denne Slcegt Tavle hvorved den ffarpeste Critik vil ikke finde 
noget at udfcette, var Kong Christian i. ikke alleneste i det fierde Led 
deflcegtet med begge hans ncermesteFormcrnd paa den Rorffe Thro
ne, Erik afPommern og Christopher afBeneren, som Loven i hen
seende til den sidste udfodrede, men og ved deres stelles Stamme- 
Moder, den med Hertug Albert til Meklenborg gifte Svenffe 
Printzesse Euphemia, kommet af de forrige indfodte Norffe Kon
gers Blod. Meere behovedes visieligen ikke Dertil, at hans Her- 
komst kunde forffaffe ham Gunst og Tilboyelighed hos Folket og et 
vcesenligt Fortrin for hans Medbeylere til Thronen. Skulde vel 
de Store i fliget, som erklccrede sig for Kong Chriftian, eller hvo- 
somhelft der og maae bave vceret Opfinder af det urigtige Slcegt- 
Register, der blev lagt til Grund for hans Ball, forsottteligen ha-

Xx 2 ve 
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ve sat til side en uomstodelig Sandhed, der fuldkommeligen tiente 
til deres Hensigter, og heller grundet enBeflutning afsaadan Vig
tighed paa et blot Hiernespind, hvormedj de i ingen Betragtning 
kunde komme af stedt Jeg meener ikke, at nogen vil tiltcenke dem 
saadan en underlig Opforsel. Altfaa vare de ilde underrettede om 
Kong Christians Herkomst og Sloegtffab, der kunde giere ham be
rettiget til Thronfolgen. Og just deraf troer jeg at siutte med fuld
kommen Sikkerhed, at man har desto mindre Aarfag til at holde de
res urigtige Foregivende i Circular-Skrivelfen af A> 1449. for 
et politiff Kunstgreb, hvorved de med Fliid havde ftgt at ffuffe Na
tionen, jo meere usikkert i sig selv Udfaldet af dette grove Bedrage- 
rie vilde blevet.

§. 6.

Christian drn i Vi komme igien til at udfinde Kong Chri- 
Gii Mgs^Wod stian den L ncermefte Nedftammelse fra hans 
vg sasledes hans Formand paa den Danffe Throne. Efter alle hid- 
«^ H^komst as anforte Omstændigheder og Beviiser, maae 
Stammeafgjort.' man gandffe lade det Haab fare, at udregne hans 

Herkomst fra Kong Christopher den II; end og om 
der skulde findes Breve, hvori hand rnaae ffee kaldte denne sin 
forfader eller Progenitorem; hvilke Talemaader ikke giere noget 
til Sagen, og hos de Tiders Sprog-Fordervere betydede gemeenli- 
gen kun en Formand i Regieringen. (1) Sein derfor Christopher 
den lis. celdre Broder, Kong ErikMenved, er ded uden Bern, og 
hans yngre Broder Waldemar ugift, saa ferer Ordenenen os nu 
til alle trende Herrers Fader, Kong Erik Slipping, og til at af- 
giere det Spetsmaal, om ham tilkommer noget Sted eller ikke t 

Kong

[1] Saa navner f. E. Kong Christian den l. i ek Brev af A. 1456. i det Dansse Magazin 
HL Bsnd S. 205. stn sidste Formand i Riget, Lhristophcr nf Beyer n, med det TillKg 
wsrFor'ather, og i Stiftelse-Brevet sor Kisbenhavns Universität, fom hand har 
udg've! 1478. og fom Pontopp. har indrykket i hans Danmark Riiges Kirke-Hist, 
li. Birrd @ 672, heder det ! Ob falutem aniniæ uoflræ" progenitorum, fiKcefloruinque 
Noftrorum, Daciæ Regum; at jeg ikkeffgl melde om Kildre ofte forekommende Exempler.
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Kong Christian den 1. Stamme-Tavle. Efter de hidindtil bekiendte 
Slcegt-Fortegnelser kan herpaa ikke svares andet end Ney. Jeg 
ffulde og domme lige saaledes om Sagen, dersorn en ny genealogiff 
Sandheds Opdagelse havde ikke ved en Hcendelse givet mig bedre 
Underretning. Det er allerede lcenge siden, at de væsentlige Man
geler og Urigtigheder, som endnu befindes i Grevernes til Holsteen 
af den Schauenborgffe Stamme, deres Slcrgtffabs Folge, hav 
opvakt en Drift hos mig, til at fuldfore og bringe i Rigtighed et 
saa betydeligt Stykke i Landets Historie. Ved dette Arbeyde luk
kedes det mig at udfinde Grevens til Holsieen, Gert den Stores 
rette Gemal, og fuldkommeligen at overbeviisech at hun har vccret 
hverken en Lanenborgff ey heller en Brunsvigsk Printzeste, men 
ingen anden, end Sophie afWerle, Kong Erik Glippings Datter- 
Datter,hvis ophcevede Forlovelse med den Svenske H ertug Erik,i hen
des Morbroders Erik Menveds Tiid, har draget saa store ogvidtlof- 
tige Misforftaaelser efter sig. De Grunde og Beviiser, hvorpaa denne 

See det foregaa- LEgteforemings Virkelighed beroer, har jeg anfortien 
endeSiykke i dette scerdeles Afhandling/ hvorom jeg sikkert kand haabe, at 
Bind. hen vil giore Sagen gandffe utvilagtig for en forfaren 
og ovet Loefer. Det nye Lyys, som frembryder heraf ihenseende til den 
egentlige Forbindelse imellen det Kongelige Oldenborgske Huns og 
de forrige Danffe Kongers Stamme, blev jeg felv i Begyndelsen 
ikke vaer, forend jeg ved en Hcendelse faldt paa den Tanke, at, da 
Kong Christian den Is. Moder Hedevig var en Sonne-Datter af 
Iseren Henrik, der var Grev Gert den Stores til Holsteen, og 
hans rette og eenefte Gemals, Sophie af Werle, oeldste Son, 
saa nedstammede han, Kong Christian, ved Grev Gerts nysbe- 
meldte Gemal Sophie, som hans Oldefaders Moder, fra hendes 
Beste-Fader Kong Erik Slipping; et Slcrgtffab, som, hvorvidt- 
lestigt det end ved forste Ayekast maatte ffnes, bringer dog, efter 
foregaaende Forklaring, det nye Danffe Huus saa noer, som mue- 
ligt er, Msamnten med det ccldre, og, som det stal udviise sig i det ef- 
terfolgende, har gandffe vist og giort sit til saunnes Opboyelse paa 
den Danffe Throne. Saa sandt er det, at i de ccldre Tiders Hi- 

Xx 3 srorier, 



351 Tilforladelig Underretning om dm Nordiske
stoner, hvor det meeste maae udfindes ved en moyfommelig Sam- 
ling af afbrudte og adspreedte Efterretninger, ere og fmaa Om- 
ftcendigheder vigtige, og tiene ikke stalden til at opdage de betyde
ligste Ting.

§. 6.

For at bestem. Saaledes er da den keedsommelige Under, 
jogning fuldendt, som behovedes til behorigen at 

ved? Kong Christi- bestemme og forklare Kong Christian den Is. ncrrmeste 
ÄVÄ Herkomst fra hans Formand paa den Danffe Thro- 
W" at Ratio- ne. Jeg kommer nu til faadanne Ting, hvilke ntitte 
»en har fra Arilds Lcefere forinodentligen ville finde meere tcekkelige, da 
Re?tUatv«!ae stne den i Begyndelsen fastsatte Orden forer mig nu til at 
Konger i det regie, forklare den egentlige Medvirkning som denne 
rende Huns, og^ «l- Monarks hidindtil beviiste narmefte Slttgt- 
Ovi«de-Jlnie,naar ftab med de forrige Konger i Danmark har 
Mand. Linien var haft ved det pM hannem sammesteds faldne 
Uddsd. Vall. Enhver seer lcctteligen, at der kand ikke siges 
noget grundigt herom, naar derved ikke legges til Grund et rigtigt 
Begreb om den forrige Danffe Stats-Forfatning i henseende til 
Maaden at befcctte Thronen, og i Besynderlighed naar det be
kendte Sporsmaal: om Riget har varet arveligt ved den 
Kongelige Øtamme eller ey, bliver ikke tilstrcekkeligen besva
ret. Denne Materie lober vel dybt ind ti de forrige Tiders Hi
storie; men jeg vil ikkun anfore saa meget deraf, som uforbigcenge- 
ligen behoves til mit Oyemeed. At de Danffe fra ccldgamle Tider 
af, og i det mindste fra den Tiidpunct, da man begynder at s have 
en tilforladelig Efterretning om deres Kongers Folge efter hinan
den, have, ved at udncevne de samme, i alle Tilfalde, udovet en 
virkelig Bal-Rettighed, hvilken havde meere at betyde, end en blot 
hoytidelig Antagelse, der uegentligen kaldes et Bal, og at de, i 
Kraft af denne Rettighed, ofte, naar fcrrdeles Omftccndigheder be- 
vcegede dem dertil, have sat Forstefodfelen og den ncermefte Grad 
tilside, og foredraget den sidste Konges yngre Son for den forste- 

fodte,
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fodte / hans Broder for Sonnerne, og f f. bet er en Sag, som 
ved vitterlige og aldeles uimodsigelige Exempler fnldkommeligen 
bevistes. Men saa lidet font der kand tviles herpaa, saa tydeti- 
gen give og derimod vore Aarbeger tilkiende, at de Danffe Stcm- 
der have ikke strakt deres stedse brugte frie Konge-Val faa vidt, at 
de agtede sig berettigede til at forbigaae det regierende Huns, men 
albeenefte, til at vige, afvigtige Aarsager, fra den Regel, hvoref
ter de ordenttigen valte den ncermeste og celdfte Printz afdet Kon
gelige Blod, og, uden Hensigt til Alder eller ncermere Sloegtffab 
at fa'tte Kronen paa den Herre af den Kongelige Stamme, med 
hvis Person Staten, efter deres Tykke, var best sorsorget. Vi 
finde og, at den regierende Familie har ikke efterladt at tilegne sig 
atteene en Ret til Thronens Besiddelse, saa ofte Leyligheden bragte 
det med sig; saaledes forte, f.E. Waldemar Atterdag, forend han 
endnu'efter Faderen kom til Regieringen, den Titel: Domicellus 
Danorum, tilligemed Kongerigets fulde Vaaben, (1) og hans Son 
Printz Christopher, der dode for ham, ffrev sig den rette Arving 
til de Danskes og Slavers Rige. (2) Raar derfor de Danske 
Riigs-Raader, i deres Aar 1439. imod den afsatte Kong Erik af 
Pommern udgivne Manifest paastaae, at Danmark er et frit Val- 
og intet Arve-Rige, (3) saa ville de dermed egentligen kun sige saa 

meget,
£1] S. Waldemar Atterdags Segl, som findes i Tilhamget til Refe*» Kong Friderik den 

Andens Kronike paa ben anden Kaabee-Tavle, og hvori sees de tre Danske Leoparder 
med den Omskrift: secretv. Waldemar. Del gra. domicelli danor. 
Hans Fader Christopher ll. har allerede, efter Schwartzens Pomm. uad Rüg. Lehn- 
Hist. G. 290, medens hand rndnn var Hertug til Halland og Samso, brugt det fulde 
Danste Vaaben. I de erldre Tider forte de Kongelige Printzer kun to eller een af Leo
parderne i Kongerigets Vaaben; og paa denne Maade er det Slesvigske Vaaben kom

met op.

[2] Ester hans Brev af izSo. hos Hvitfeld S. 520, hvilket begynder saaledes r Chriftophorus 
Dei gratia Dux Lolandia-, D morum Slavorumque Regni verus hares.

[3I Det gandfle Sted kommer for herefter i den IX. §. Dets Sammenligning med den sam
mesteds auferte Skrivelse, som de Danste Rigs.-Kander ikke l«nge tilforn havde sendt 
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meget, at Arvefelgen der, er ikke, som i Norge, efter Arvegangs 
Maade iblant privat-Personer fuldkommeligen bestemt, og bundet 
til et vist Arve-Tal; men at Stcenderne have fri Magt og Net til 
at tage afdet Kongelige Houses Paarereude, til deres Herre og 
Konge den beqvemmeste og vcerdigste, uden at vcere forbundne til 
at see paa Orden i Fedsel eller paa en ncermere Grad. Kort sagt, 
Danmark var fordum et Val-Rige, dog saadant et Val-Rige, som 
ikke gik fra den regierende Slcegt, og hvorved felgeligen et stags 
Arve-Ret leb imellem, saa at det ligesom vankede imellem etVal- 
og et Arve Rige. Den samme Dom har allerede Gundling, 4 og 
derefter vores udedelige Gram 5 fteldet derom, og denne har der
ved vel erindret, at i de fleefte Europceiffe Riger har ligefaadan en 
Forfatning fordum haft Sted. Jeg skulde og ikke formode, at no
gen maatte bcrreTvil om Sagen, saavidt vore forrige Kongers 
mandlige Stamine angaaer. Men desto lcettere kunde man falde 
paa de Tanker, at naar den var uddod, da havde det Kongelige 
Huuses Qvinde-Linie ikke haft lige Tiltale til Thronen, og alleene- 
ste bestiget den ved et frit Val, uden Hensigt til nogen Arve-Ret.

Da

til Christopher af Beyeren, udviiser strax, at naar be ville have Danmark agtet f»r et 
frit Val-Rige, da sigtede de ikke til den Calmarffe Union, og det deri forestrevne fKl« 
leg Konge-Val, men blot og alleeneste til Kongerigets gamle Grund-Forfatning.

[4] Nie. Hieron. Gundling, in Jure Nat. & Gent. Cap, XXXVII. §. XII1. Ceterum fucceffio
vel pura & illimitata eft, vel limitata. §. XIV. Illam appello cum a certa familia non 
disceditur; fimulatque ordo fuccedendi in anteceffum eft fignatus, Hanc, ubi ex certa 
familia eligendus demum eft, qui fit regnaturus; qualis fuccesßo in Dani a obtinuit olim.

[5] Grams F^bedringer til Waldemar Atterdags Historie tz. 5. i den lV.D. af det Kisbenhavn«
ste Sslffabs Skrifter S. 10.12. Hvad han siger om Frankerig, finder sin fuldkomne 

-©tflbføltøfe i Montesquieu Esprit des LoixXXXI. 95.17. gap. hvor det bkviises af de Kg- 
teste Kilder i de» Franste Historie, at under de Carolingiste Konger har Folkets Val- 
Rettighed blot bestaaet deri, at de vare befoyede til at »«lge i det regierende Huu». 
Med samme Ret regner han Kongeriget Norge (nemlig ssrend Magnus LagabKter fuld, 
kommeügen bestemte Thronfslgens Orden d-r i Riget) iblant de i v'sie Maader arvelige 
Val-Riger; hvorom i Scerdeleehed K-ng Haagea Adelstroms Gnletings Lov.i Pans 
Samling af gamle Norffe Love I. D. r og z8. tvdrligen vidner.
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Da Kong Haarde - Knud afDanmark, Knud den Stores Sen og 
Efterfelqer, i Anret 1041 forlod Verden, og endte de Danffe Mo
narkers Felge af den ganrle Stamme, gik de Danffe hans nceste 
Slcegting van Ovinde-Siden Svend Eftritstn, en kiedelig Datter- 
Sen af Kong Svend Tiuveffceg forbi, og fatte Kronen paa en u* 
dentandff Herre, Kongen af Norge, Magnus den Gode. Vel 
ffeedte dette, formedelst en imellem den afdede Konge og hans 
Thronfolger Kongen i Norge indgaaet, og af dm: tillige med tolv 
Store af hvert Rige heytideligen besooret Foreening, at naar en 
af dem begge dode uden Sonner, da ffulde hans Lande og Gods 
tilfalde den anden. (6) Men saasom dog den Danffe Nation har 
sinntt)kt denne Arve-Foreening og derefter noye opchldt den, saa sy
nes heraf at flyde den grundige Folge, at vore Forfcedre have anseet 
Kong Haarde Knud for den sidste Stammeholder af deres gamle 
indfodte Konger, og, da han var ded uden mandlige Livs Arvin
ger, betragtet det regierende Hnussom gandffe udgaaet. Svend 
Estritson selv giorde i Begyndelsen ingen Tiltale til den Danffe 
Krone, men traadte meget meere, efter deIslandffeHistorie-Skri
veres (7) oniftcendelige Beretning, i Tieneste hos den nye Konge, 
som giorde ham til Jarl, og tillige (hvilket er i soer mcerkvccrdigt,) 
forordnede ham til sin Statholder i Danmark. Alt dette, tilftaaer 
jeg, har et stort Skin. Men hvor lidet det i sig selv star at betyde, 
ffal ret strax klarligen viise sig. Paa den Tiid da dette Arvelov
drag imellem Kong Haarde Knud og Kong Magnus blev flutter, 
og endnu da denne, i folge deraf, beftigede den Danffe Throne, 
var en Printz, af det Kongelige Hunses mandlige Stamme, ved 
Naun Harald, i Live, om hvilken Adam afBremen fortceller, at 

Py da
(6) S. De« Trundhiemske Munks Theodorici nf Kircher udgivne Hiftor. de Regg, Norvag. 

c. Xxn. p. 48. og Snorre Sturlesons Heimskringla U. Bind. ®. 9. efter Peringsiio Ids 
Udgave, som og Sax. Gramm. Hift. Dan. X. Bog. G. 202. hvor dog det væsentlige Did 
kaar, "dersom den Konge, der forst dode, efterlod ingen Son " er forglemt.

(7) Nemlig Snorre Stvrlrsons li. Bind 29. S. og Skialdrer Thiodolfers, hvis Viise haut 
ansorer, saa og Knytlinga Saga rr.Cap.



354 Tilforladelig Underretning om den Nordifle
da hand var paa Hiemveyen fra en Pitegrims-Neyfe, som hand 
havde giordt til Rom, blev hand som den rette Arving til det Dan- 
ffe Scepter, paa hin Side af Elven uffyldigen drcebt af Hertug Or- 
dolph til Sachsen, som derved sogte at tiene Kong Magnus den Gode, 
hvis Softer hand, Hertugen, havde til cegte. (8) Om denne Harald, 
af Frygt for Kong Haarde-Knud, har samtykt dennes Fordrag 
med Kongen i Norge, eller man t Danmark har holdt for, at saa- 
som den indgangne Foreening var indffromket til begge Kongers 
Livs Tlid, saa blev hans Ret ikke saa meget fornoermet derved, 
eller hvorledes det ellers maa vcere gaaet til, at man har forbtgaaet 
en Herre, der ellers var berettiget til Kronen, det maae andre un- 
dersoge. Mig er det nok, at de Danske den gang have for en 
Ttid taget Riget egentltgen fra det Kongelige Huufes Mand-Linie, 
og ikke fra dets Paarorende af Qvinde-Ltnten. Disse kunde ikke, 
saalcrnge den Mandlige Konge-Stamme endnu blomstrede l sin sidfte 
Qvist, nemlig den formeldte Printz Harald, anfore eller benytte 
sig af en Ret, som forst ffulde tilfalde dem. Og heri ligger vel 

den

(8) Adam Bremens. Hift. Ece). L. n. c. 53. Ad quem (Magnum Daniæ & Norwegian Re
gem) Archiepifcopus notier (Bezelinus, cognomento Alebrandtis) usque Sliaswig pro col
loquio venit, habens in comitatu fuo Ducem Bernardum, & Thiadmarum Hildenfem- 
menfem Epifcopum, & Rodulfum ejusdem civitatis Epifcopum - - In quo colloquio 
foror Magni Regis Ordolfo filio Ducis delponlatur. Qui vix perdetis nuptiis ill gratiam 
«©gnati (al. leviri,) quendam Haroldum Danorum Principem redeuntem ab Urbe Apo- 
ftoloruni trans Albiam obtruncavit innoxium. Cujus mortis caufa ea fuit, quod de re
gali ftirpe Danorum genitus, fceptro propior qvam Magnus e fle videbatur. Det NaUN 
Pnntz as Danmark (Danorum Princeps) føm tillegges denne Harald, og den Bekym
ring, som hand, frem for andre af det Kongelige Huuses Slcrgtinge, opvakte hos Kong 
Haarde Knuds Efrerfo'gkr, giver noksom tilkende, at hand var af de forrige Kongers 
mandlige Stamme. Jeg formoder, at. en af Kong Svend Tiugeskergs tvende Brodrr, 
Haagenog Erik, hvilke Gram i hans Anmmkn. over Meursius col. 14z. izg. melder om, 
maa hvides for hans Fader. Dog kunde det vel og vare, at Kuud den Stores Brodér 
Harald, om hvilken Gram sammesteds col. 173.175. giver Efterretning, havde efterladt 
fig en Son af samme Naun , hvis Ret til den Danske Krone havde paa omnuldte Maa- 
6e kostet ham Livet.
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den rette Aarsag, hvorfor Svend Eftrttson i ferftntngen tog ikke L 
Betcenkntng at forbinde sig til Kong Magnus med Eed og Pligt, 
ja end og at blive hans Statholder i Danmark. Det som fornem- 
meligen bestyrker mig i denne Meentng, er den store og hastige 
Forandring, som Haralds ftrax efter paafulgte Dod gav Anled
ning til i Knud den Stores Softer-Sens Grund-Soetninger og 
Forhold. Neppe havde hand erfaret, at det Danffe Huuses Mand- 
Linie var saaledes udved, ferend band ftrar unddrog sig fra Kong 
Mangnuses Herredom, og, med Bifald af mange Store i Riget, 
offentlige« antog Titel af Konge i Danmark. (9) Magnus selv, der, 
saa lcrnge hand levede, blev meget foruroliger af denne Ment altid 
overvundne og fordrevne Modstander, erkiendte ham dog, paa 

Py Z hans

(9) Snorre Skurkes, n. Bind 3- S. og Knytlinga Sags 22. Cap. Den herved forudsatte
Tiidregning har sin gode Rigtighed. Ester den af Edmund Gibson udgivne Angelsach- 
siste Kronike S. 156. doLe Kong HaardeKnud i Lambcth i Engeland den 8.Sun. 1041. 
Gaa snart Tidende om dette Dodsfald var kommet til Norge, lod Kong Magnus de 
Dansse erindre om deres kedelige Lofte, at antage ham til Konge efter HaardeKnud, og 
lod dem tillige vide, at hand i den tilstundende Sommer vilde komme til Danmark med 
Hcers Kraft, for der at tage Besiddelse af Thronen. Hand satte og i det folgende 1043. 
Aar sit Forehavendet Deck, og lod sig i Wiborg hylde. Snorre Skurkes. 24-27. S. 
Derpaa vendte hand sig til Slesvig, og trolovede der, efter Adams af Bremen-forhen 
anforte Beretning, sin Soster til den Sachsiste Printz Ordolph. At denne Sammen
komst virkeligen horer til det 1042. Aar, er ingenlunde at tvile om. Hvorledes havde 
ellers den Hamborgsse Erkebisp Bezelin, hvis Dod, efter forbemeldte Historie-Skriver 
H. B. 63. Cap. fulgte allcrrede den 15. Apr. 104z. kundet bjvaane dette Mode? Kong 
Magnus begav sig endnu i Hosten paa Hiemreysen til Norge, og, da hand var kommet 
til Got-Elven (en Strom, som da ssilte dette Kongerige fra Gverrig) indfandt sig hos 
ham Svend Estritson, blev hans Mand og Tiener, og gik som hans Statholder til Dan
mark, hvor hand beklcrdte det nybekomne Embede indtil Hosten idet folgende 1043 Aar, 
Snorre Skurkes. 27,30- S. og sornemmeligen KnytlingaSaga 21. og 22. Cap. Jmid« 
lertiid havde den Gachsisse Printz Ordolph, strap efter det i Slesvig aftalte ZEgtestabs 
Fuldbyrdelse (vix peraéiis nuptiis, striver Adam af Bremen) ladet den sidste Stamme
holder af del Kongelige Dansse Huuses Mand-Linie tage af Dage; En Tildragelse, som 
det uden Tvil maae tilstrives, at Svend blev saa snart keed af sit Smtholderstab, og 
nllerrede i Hosten 1043. tiltog sig Kongeligt Raun og Myndighed.
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hans Dsds Seng, ?or sin retmæssige Efterfolger paa den Danste 
Throne, og lod ham ved sin (Kong Magnuses) Halvbroder Thorer 
bringe det Budstab, at hand vilde have Danmarks Nige overle« 
vrret 1 hans, fom den rette Arvings, Hcender. (10) Man 
seer altsaa, at Svend Estritson, omendffront hand kun paa Mo- 
decn.' Side nedstammede afdet Kongelige Blod, dog t alle Maader 
efter h.ms Fedsels Ret, hvilken Saxo udtrykkeligentilleggerham,(n) 
har bestiget sin Morfaders Svend Tiugestægs Throne. Og næ« 
sten endnu klarere sees det as de felgende Tiders Historier, at/ 
efter Kong Waldemar AtterdagsDod, der var den sidste afSvend 
Eftrtsons mandlige Efterkommere, har Qvinde- Linien af det 
Kongelige Huns igien trcedt i den saaledes uddode Mand-Linies 
Sted og Rettighed. Allerrede 137L paa Eusebii Dag gav Wal
demar Alterdag sin Svigerson Hertug Henrik til Meklenborg den 
Forsikkring, at om hand, Kongen, dode uden Mands Arvinger, da 
ffulde Albert, hans ældste Datter Ingcborgs eenefte Sen med 
Hertug Henrik, bekomme Kongeriget Danmark; og hand var ikke 
saa snart dod, forend denne hans Datter-E?on, for at vtise sinmed- 
fodte Ret til sin Morfaders Throne, begyndte at bruge den Titel: 
Arving til Danmark. (12) Og omeudfftont de Danffe Stan- 
der ikke desto mindre gik den Meklenborgste Printz forbi, og deri
mod udvalre hans Moders Soster-Son Oluff, som var Len asoode 
Konges yngre Datters Son, saa giorde de det dog alleeneste iKraft 

af
(lO) Theodorici Monachi tiift. de Regg, Nervag. c. XXV1I. p. 6l. Qui (Magnws Rex) 

cum fentiret, diem mortis imminere, mißt fratrem fuuin ex matre, Thore nomine ad 
Sweinonem> & leconfignavit ei regnum Dacia?, quia & if>fi jure hoereditario deMatnr. 
Snorre ©turlef. II. Bind. 88. S. og Torfxus Hift. Nor. P. III. p. 283 -28). hvis om- 
ficrndeligr Fortsrllmg er taget af Hrokinstinna og Morkinffinna.

(ti) Saxo Gramm«. L. X. p. 202. hvor hand fsrstaan de Ord, debitam regno profapiam, 
om Estrithes Son.

(12) Udtog fif Chemnitzes Mekl. Krsnike i Gerdes Samlung Mccks. Ürf. Vil. Sk. S. 610. 
Chemnitii Geneal, Reg. Dominor, & Duc. Meg.ip. ap, Wc fip haj, T. Il col, 1687. ibique 
not, I.
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af deres gamle Frihed ttl at ftttte Forftefodsels Ret tilside for Sta
tens Tarv og Beste, og lode sig ikte drage fra deres Kongers endnn 
blomstrende Ovinde-Sramme, endssiont nogle af Raadet vilde hel- 
ler erkläret Let Kongelige Huns for uddod, og ophoyet nogen ind
fod Adelsmand paa Thronen. (13) Ligesom de og i det Fordrag, 
som de i Aaret 1376. oprettede meo Hertugen ttl Meklenborg, an- 
gaaende den unge Alberts Tiltale, forbeholdt sig vel deres frie Val 
(nemlig i den regierende Familie) og lode det forblive derved, at de, 
i Kraft af denne Val-Rettighed, havde udkaaret den Norske Arve- 
Printz, men derhos ikke utydeltgen erkiendte hans forbigangne 
Medbeyler til Kronen for en Printz af Blodet, der burde efter hans 
Stand forsorges af det Dansse Rige, og overgave det til en Vold- 
giftsktendelse at bestemme hvad ham i denne Henseende kunde til- 
komme. (14) Vel oplevede Albert afMeklenborg endnu denSkiceb- 
ue, at de Dansse Aar 1387, efter Kong Olufs eilige Dod, hvilken 
hand forst mod Enden af samme Aar fulgte i Evigheden, atter 
gik ham forbi, og overdroge Waldemar Atterdags navnkundige 
Datter den hoyefte Magt, under det Naun af Kongerigers For
myndersse, indtil en ny Konge, med hendes Samtykke, blev udvalt. 
Men det blev ikke holdt for nogen egentlig Thronens Bescettelse, 
og sseedte alligevel af denne Grund, som de udrrykkeligen anfere, 
at der var ingen af der Kongelige Blod, fom kunde agtes 
ncrrnrere end hun. (15) Derfor skrev og Dronningen selv sig 
efter den Titd beständigen det Danske Riges rette Arving og 
Zyrskinde (veram hæredem ac principem regniDaciæ) indtil Enk 
af Pommern, fom den eeniste da levende Prmtz af Waldemar At- 
terdags Slcegt, blev ved hendes Hielp hoyttdeligm valt og ud- 
raabt til Konge i Danmark, da hun ikke derefter forte den oven- 

Py 3 meldte

(13) Dette Partie taler Hsitfeld om S. 555-

(14) Fordrag med Hertugerne af Meklenborg af Aatet 1376. hos den samme S. 561.

(15) Ac etiam propter generis propinquitatemquoniam dixerunt nullum hominem, linei
notionis> de illo fanguine ipfa (Margareta Regina) eile propinquiorem, i
Fymstr Standers Hyldings Brev af Aar 1387* hos HuMd S. 575»
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meldte Tltel, men alleenefte ffrev stg Waldemars 
ges Darker.

§.8-

Saadan en Beskaffenhed havde det t vort Fa- 
ved det Danffe kerneland med Maaden at komme til Kronen, da 
HliusesQvinde Li- Dronning Margrets i Aaret 1397. bragte efter Gn- 
v'dtte"Tiltal" ti! l Stand det store Verk af de tre Nordiffe Ri-
Kronen, gjorde m- gers uadskillelige Foreentng under een Monark, og i 
SÄÄJ det derover i Calmar udfladteBrev blev fastsat, at, 
G?m°d om Gud gav Kong Erik (som forste Konge over de 

nu forbundne Riger) eller hans Efterkommere een 
eller sieere Senner, da ffulde een af dem, og ikke fleere, udval- 
ges og antages til Konge over alle tre foreenede Riger, og faa 
lange nogen af Kongens Sonner var til, da ffulde hand, og ikke 
fleere, om Gud vilde, at de trende Riger valte ham, komme til 
Regieringen; men dersom Kongen dode udeu Sonner, da ffulde 
Rigernes Raad og Moend, med alle tre Rigers samdrcrgtige 
Overeensstemmelfe, udvalge og antage en anden, som Gud gav 
dem Naade tit, og som de efter deres beste Vidende for Gud rettest 
og beqvemmcst og Rigerne nyttigst agtede, (i) Ved denne nye 
Grund-Lov fik den Danffe Stats-Forfatning en gandffe forandret 
Anseelse. Konge-Vallet var nu ikke meere indffrcenket til den 
regierende Familie, men fuldkommen frit, alleneste at, naar 
den afdode Konge havde efterladt fig Sonner, da ffulde diste ftem 
for andre komme i Betragtning ved Vallet. Derom vidner end- 
nu til Overflod den Nordiffe Unions Stadfastelfe og narmere Be- 
stemmelfe, som blev samtykt og fuldbyrdet den 27. Iun. 1436. af 
de trende Rigers i Calmar forsamlede fuldmcrgtige Sendebud. 
I Kraft af samme ffal den afdode Konges agte Son vare den 
narmeste til Vallet, saa fremt Val-Herrerne tiende imellem Gud 

og
(O Calmarffe Union af A. izs7- hos Hmlfeld 6a. S. og Hadorph i den Svenske Riiim 

Krsnikr n. D. 59. S.
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og dem, at Hand er saaledes beffaffet, at det tand ffee uden Rt- 
gernes Mands og Indbyggeres Forvervelse. Haver hand fleere 
(Sønner, end een, da bliver den Konge/ som Le valge, hvad heller 
hand er den yngre eller den aldre. Doer endeligen Kongen uden 
agte Sonner, da (naar ingen udenlandM Herre vcrlgcs) ffal 
man derom lodde, af hvilket iblant de tre Niger den nye Konge 
ffal tages. (2) Saa tydeligen var det Danffe HuusesQvinde Linie 
ved begge Calmarffe Foreentnger, betaget all videre Tiltale til 
den Danffe Krone. Hvorledes vilde det og varet mueligt, at 
lade det blive ved denne Tiltale, uden at den tillige nodvendigen 
maatte have strakt sig til de tvende andre Nordiffe Kroner, hvor
ved deres Selv-Myndighed var blevet aabenbare forkrankett Imid- 
lertiid er det lat at agte, at de Anseeligste af den Danffe Nation 
have, tillige med deres kloge forsyynlige Dronning, (3) t Hiertet 
beholdt det Forsat, at mage det saaledes, saa vidt mueligt var, 
at Waldemar Atterdags Qvindelinie, dersom Erik af Pommern 
imod Formodning ffulde doe uden Sonner, dog maatte blive i Be- 

siddelse

(2) Den Calmarste Unions Stadfastelse og namtiere Bestemmelse hos Huikfeld 799. S. og 
Hadorph i2o. G. Skriftet/ som det der lyder, har vel ingen Dalum og seer over alt 
ud som en blot Udkastning. Men at dog den anden Calmarffe Foreening maae »ære 
fuldbyrdet paa den Fod, som dette Skrift indeholder, det sees tilforladeligen af den i 
Bergen, Leverdagen ester Augustini Fest eller 29. Aug. 1450. fornyede Union imellem de 
tvende Kongeriger Danmark og Norge, hos Hvitfeld 1317. S. hvori den Punet, at det 
falles Kongeval altid stalstee i Halmsied, fom den forrige Bebindelse indeholder om 
dette Sted, oyensyynligen grunder stg paa det stdste Calmarste Forbund, da der i det 
forste af 1397. ikke navnes noget Valsied.

(3) Denne Fyrstindes Sindelag sees gandste tydeligen ved de hos Huitseld 626. G. og i det 
Kisbenh. Salst. Skrifter II. Deel 347.S. indfsrte Reverser, der udstadtes til hende af 
de Befalingsmand, som hun i A. 1405. udnavnte ti! Axelwold og Edsholm i Sverrig. 
De maatte forpligte sig, efter Dronningens og hendes Med-Regent Eriks af Pommern 
Dod, at holde forbemeldte tvende Slotte til denne sidstes S-stev Cathrines -Haand, 
og naar denne Printzrffe (som derefter blev Moder til Christopher afBeyeren) og d§de, 
ak overantvsrde dem til ben Herre, hvilken de tre forbundne Riger da stulde udvalgs 
til Konge.
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fiddelft afret gandste Nordiske Monarkle. Den Hensigt, hvilken 
man i Lenne Post havde, yttrede sig, som strap herefter ffalvüscs, 
oyensyynligen endnu i Kong Eriks Regtering, og, hvad som er 
moerkvoerdigst, man forte den Ttid et Sprog, der ikke kunde bestaae 
med det nye Stats.System i Norden, og som endnu blev ved at 
foerte Rigets rette Grund-Forfatning i Nationens gamle Skik, 
stedse at tage deres Regemere af een Slcegt, eg at cere deime Kon
gelige Stamme t alle fine Greene» Om de Norste have vi aller
rede sect, at de kunde ikke finde sig deri, at Kronens Arvelighed hos 
dein var ophavet ved det Calmarste Forbund, men at De, siden 
som for, ved enhver ny Konges Antagelse, lagde deres gamle Lov 
og Den derved bestemte Thronfolge til Grund. (4) Zkke änderte- 
des gik det Rigs - Raaderne og Standerne i Danmark, omend- 
stiont det var dem ikke lidet magtpaaliggende, at det Calmarste 
Forbund blev holdt ved lige; og deres Stats forrige Indretning, 
efter hvilken Riget var beständigen blevet ved een Familie, beroede 
ikke paa nogen udtrykkelig Forstrift, men allenefte paa et flags 
Hcevd. Et lydeligt Exempel, hvor tungt det faldt et Folk i diste 
endnu u-oplyyste Tider, paa eengang at frafalde deres gamle For
fatning og at sorncegte de Grund-Scetninger og Tilboyeligheder, 
fom De fra Arilds Titd havde varet indtagne af.

§. 9.
Hvilket i fær sees Dog man venter af mig, at jeg ncermere stal 
Äima« -.SK" .i oplyse den Tildragelse, som jeg herved sigter til. Da 
de, ester Kong Erik Kong Erik af Pommern havde ladet alt Haab fare, 
Anmodning" 6utiS at avle med fin Gemal en Prtntz, der efter ham kun- 
Mvne HertugBc- de regiere den ved den Calmarste Union forbundne 
g'slaf tii Thron- moegttge Stat, faa gtorde hand sig den yderste Umag 
ogBAigh!b Mod! for at bringe det saa vidt hos de foreenede Kongeri- 
dttikkeatforbigsae gers Stcenver, at hans Fcrtter, den Pommerste 
ru Herre, der gf ret Hertug Bogislaf blev ndNKvnt til Konge. Denne

Anmod-
(4) Ser forhen ben 5. §.
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K-»--ii«iBi-d-»r Anmodning blev i Danmark og Norge (atjcgikke her 
fsdt til Riget, nem- stal tale om de Svensse, som derforuden vare ikke 
Z H^tug Ch isti' tilfreds med Kongen) paa ulige Maadcr ovtaget. De 
so-n derefter'blev Norsse lods sig Sagen befalde, saasom, efter deres 
Konge. Lov, Hertug Bogislaf, somKong Eriks Farbroders 
Son, u-agtet hand nedstammede ikke af de uddode Norsse Kongers 
Blod, var den rette Kron-Arving, og Kongens Softer- Son Hertug 
Christopher af Beyeren maatte,saa lcenge hin levede,staae tilbags (i). 
Hos de Dausse derimod havde den samme Kierltghed til de gamle 
Lands-Forfatninger, som de Norsses Foyelighed maatte ttlssrives, 
en gandsse anden Virkning. De vare ikke, som hine, vante til, naar 
Thronen ssulde bejoettts, at see blot paa Slcrgtst'ab med dm sidste 
Konge, men hos dem var den retmæssige Tiltals ti! Kronen altiid 
indssranket tis de Personer, som i lige Linie nedstammede fra deres 
forrige Konger; en Stats - Forfatning, som af Natur • og Folke. 
Rettens Loerere (2) billigen betragtes som en Regel, der har For- 
modningen paa sin Side, og hvorfra det Fald, naar Throne og 
Rige komme og til dem af den sidste Konges Paarorende, der ikke 
nedstamme af det Kongelige Blod, er alleneste en Undtagelse. Ef- 
ter denne Nationens Grund-Soetning, som fra umindelige Tider 
var i agt taget, uden nogensinde at voere overtraadt ved noget stri
digt Exempel, og derved var blevet hellig i deres Kyne, ansaae de 
den Omftcendighed for gandsse ubetydelig thenseende til Thronfol
gen i Danmark, at Hertug Bogislaf var af eet HuuS og Stamme 
med Kong Erik ogen noer Fcetter til ham; og holdt hannem ikke des

Z) min-
(r) S. forhen V §. faa og KongMagnus Lagabaters H-rdfkraa, Guletingslov rc. paa de der 

iden z.Anm. ansorte Steder, hvrr den sidste Konges Farbroders Ssn har iblant Thron« 
Arvingernedetsiette, hans Soster-Ssn derimod forsi det niende Sted; og de hos Hvit« 
seid S. 576.577-587' forrkommende msrrkvirrdige Breve, ved hvilke i Asrene 1388. 
og 1389. blev fastsat, at efter Kongerigets Love, vare Trik afPommern og hans Son, 
Broder, Farbroder eller ncrste Slaegting ester ham, dr rette Arvinger til de« Norste 
Krone.

(2) Grot, de Jure Belli ac Pac. Lib. II. Cap. VII. §. XU. XV. Pufendorf de Jure Nat. * 
Gent. Lib. VII. Cap. VII. §. XII.
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mindre for en fremmed Printz, hvilken Kongens Forbon ikke 
kunde komme til Nytte , uden at Hertug Christopher, som Wal- 
demar Atterdags Efterkommer i fierde Led og rette Arving til den 
Danffe Throne, derved blev fornoermet i fin Ret. Vel kunde Bo- 
gtslaf i manden Betragtning agtes for en Printz af det Kongelige 
Blod, jeg mener formedelst hans Moder Sophie, hvis Fader, 
Iftrn Henrik, Greve til Holsteen, var en Datter-Datter-Son af 
Erik Glipping, Konge i Danmark (z). Men endog dette var ikke nok 
til at formaae de Danffe Stcender til at samtykke den Henfigt, som 
hans Kongelige Fatter havde med ham. De havde fra aldgamle 
Tider/ fremfor andre seek paa den narmeste Paarorende med det 
regierende Huus, naar de ffulde udncrvne en ny Konge, og agtet 
det for deres Pligt, ikke at vige fra denne billige Rettesnor, uden 
i de Ttlfcelde, naar Statens Velfoerd udkravede en Undtagelse. 
Saa lcenge derfor der levede en Printz afWaldemar Atterdags Blod 
ognarpaarorende med hans Store Datter, hvis milde og vise Re- 
giertng havde Indprentet alle Gemytter en stark Ttlboyelighed til hen- 
des gandffe Slagt, ansaae de Danffe det for uforsvarligt at forlade 
den naturlige Arvegangs Orden og en saa elffet Stamme, ifald 
de forbtgik denne til Regimentet fuldkommen dygtige Herre, og 
foredroge ham Hertugen i Pommern, der nedstammede saa vidtlof- 
tigen afdet Kongelige Huus, at hand, i Ligning imod den Beyer- 
ffe Fyrste, neppe blev anftet som en Printz af Blodet. Man hore 
kun, i hvilken Tone vore Forfadre selv tale om denne Sag. I den 
bekiendte Skrivelse af Aar 1438. (4)/ hvorved det Danffe Rigs» 
Raad tilbod Hertug Christopher af Beyeren Kronen, for hans 
Moders ffyld og fordi hand var f-dr af rer kongeligt Blod 
nast Kong Erik,eller som det derefter heder: fom'nastafAon- 
gelig Blod, bliver der talt saaledes om den frugteslose Umag, 
dvormed Erik af Pommern segte at bringe Riget til fin Slagt: 
Man havde altid vegret sig, efter Kongens oste tgtentagne Anmod

ninger,
(3) G. Stamme-Tavlen til den folgende §.

(4) De Dansse Rigs-Raaders Skrivelse til Hertug Christopher hos Hvitsrld S. 805.
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ntngrr, at antage hans Faderbroder- Son, Hertug Bogislaf til 
hans Efterfolger, og anfort, at man det aldrig kunde giøre 
med Ret og Billighed, den stund der levede en Herre (nemlig 
Hertug Christopher) fom af ret Kongeligt Blød var født hl 
Riget. Og endnu omftcendettgere have de Danffe Rigs - Raader 
yttret sig angaaende den samme Materie, ide, 21.1439. tmod den 
afsatte Kong Erik bekiendtgiordteBesvoertnger (z). Hand havde,sige 
de, i Vordingborg tdeltgen begieert af dem, at de vilde antage Her
tug Bogislaf til Herre og Konge. Og da de havde meget undskyldt 
sig cerfor, og derimod indvendt at 2Lreøg Billighed tillod dem 
ingenlunde faaledes at giøre af et frit Val Rige (der dogal- 
dng kom fra den regierende Kamille) et Arve Rige (i en noye, 
og et frit Va! gandffe udelukkende Forstand,) øg om det end var 
et Arve Rige (t den nys meldte Bemærkelse) som der ey var, sira 
levede dog endnu en crdel Herre øg Fyrste (nemlig Christopher 
af Beyeren) fom var ncrrmere til at arve det , hvorfor Hertug 
Bogislaf ingen Ret eller Tiltale med rette kunde have til Ri« 
ger, enten paa Arv eller andet; saa havde hin givet ttl Svar: At 
Hertug Bogtslafffulde arve Riget, eller det ffulde koste hans (Kon
gens) Liv, og faaledes havde hand vtldet troenge dem og Riget deres 
Ret.og Frihed fra. Saa noye rettede man sig i Danmark efter
Kongerigets gamle Forfatning, da man vegrede sig for at bestemme 
Hertug Bogislafttl hans FcettersEfterfslger,og ttlstodHertug Chri
stopher Fortrinet; da dog efter begge Ca!marffeForbund,den eene var 
ltgesaa lidet fom den anden berettiget til denne Thronfolge, og, i fald 
Kong Erik havde avlet Sonner, da ffulde disse alleene tilkommet 
nogen Tiltale tll de tre forenede Kroner. End mere. De Danffe havde 
faa ftcrrk en Ttlboyelighed til den Beyerffe Fyrste, og faa ftor 
Lcengftl efter at see ham paa hansUr-Oldefaders Waldemar Zitter- 
dags Throne, at de ikke lcrnge efter at Kong Erik var nndviget, og 
uden at oppebie de Rorffes og Svenffes Samtykke, udraabte 
ham ttl Konge; et Strit, hvilket (foruden det derefter opfyldte 

ZZ r Haab

(5) Besvmingkr mod Kong Erik, hos den samme S- 8rr,
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Haab, at faae de tvende andre Nationers Bifald, og de u-overvin- 
deligs Forhindringer, som ftode i Veyen for et Union mcrsiigt 
Konge-Val) intet kand undskylde, undtagen vore Forfoedres ind
plantede Kierlighed til deres forrige indfodte Kongers Stamme.

§. io.
I folge aslamme Saaledes maatte Christopher af Beyeren nee- 

ff^-EsSinde- ften aiienefte ttlstrive fit SlLkßtstab med det Danffe 
Christopher 'nat Huns, at hand bekom de tre Nordiste Kroner. Da 
III. var dod, og nu denne Herre allerrede i Begyndelsen af 1448. efter 
S’ma?eS' en kort Regiering dode uden Arvinger, saa var atter 
marAtterda.grog jgien det Fald forhaanden, at/ efter den Calmarffe 
SÄ&init! Foreening, ingen kunde rose sig afnogen stags Ret til 
denDaaffe Krone den ledig blevne Throne, men dens Besirttelfe kom 
riibudet Hn-kug qandste oq aldeles an paa de foreenede Rigers Valog 
vm° Krnemm'tT Villie. Men som det allerrede forhen havde ikke haft 
gen formedelst liden Vanstelighed, at faae alle tre Rigers Sam- 
ffrtifSii6öTnöfrfl tykke til den nu for tiltgen afdode Konges Antagelse, 

" saa var nu, ibenseendetildenEfterfolger han stulde 
faae, de foreenede Nationers Interesse og Hensigt saa adstillig, 
at man saae for Dyne, det var aldeles umueligt, at brin
ge et eensftemmigt Konge - Val i Stand. I Sverrig havde 
Rigets Marst Karl Knudson allerede loenge tragtet efter Kronen, og 
agtede sig nu alt for vis paa sit inderlige Onstes Opfyldelse, at hand, 
efter den Calmarste Unions Forstrist, stulde ladet det komme an 
paa en Loddragelse at bestemme, af hvilket aflde forbundne'Rü 
aer den nye Konge stulde tages. De Norste vare deelte i adstillige 
Partier. Nogle vilde have en indfodt Konge, og havde Sye paa 
Drosten Sigurd Jonson, eller Greven til Orkenoerne. Andre 
vilde have deres gamle Konge Erik igien, naar hand lod sig sinde 
villig til at komme personlige» ti! Norge. Andre derimod vare enten 
Svenst-eller Danstsindede, og ventede L Stilhed paa den Natrons 
Bestutntng, med hvilken de havde en hemmelig Forstaaelse. Og 
de Danste / dem det nu allerede tvende gange var lykket, at see en
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Printz af deres forrige Kongers Blod paa det store og mcrgtige 
Nordlffe Monarkies Throne, onffte intet hoyere, end at beholde 
fremdeles et flags Besiddelse, af hvilken de havde gandffe vigtige 
Fordeele, og kunde altsaa ikke taale at tcenke paa, at de skulde 
komme under en Normands eller Svenskes Herredom, der L alle 
Betragtninger var dem fremmed, jamaaeffee, vel og nodes til at 
antage Karl Knudson,denne deres Nations ivrige Modstander, til de. 
res Herre og Konge. Saaledes sindede/ forsomte veldeDanffe 
NigsNaader ikke, efter det Calmarffe Forbunds lydende/ at give 
de Svenffe og Norffe Efterretning om Kong Christophers Dods- 
fald, og at begicere/ at en Dag maatte berammes, paa hvilken de 
trende R gers Fuldmægtige Sendebud kunde forsamles i Halmsted/ 
og eendroegtigen raadflaae om en ny Konges Untonsmccssrge Uo# 
vcelgelfe. Men da fra Jenkoping', hvorhen Christopher kort for 
sin Dod havde kaldet de Svenffe Rigs-Raader, indlob det Svar, 
fom man i Danmark allerrede havde formodet/ at man kunde 
ikke bestemme nogen Tiid til den foreflagne Sanunenkomst/ fe. 
rend Rigets Stander havde varet forsamlede paa den Rigsdag/ 
fom med det forsteffulde holdes i Stokholm (i); og de Norffe, ■ som 
man leet kan tocnke, svarede ligefaa koldsindige», saa fandt de Danske 
sirax forgot/ ogsaa at holde et sårdeles Mode, paa hvilket Ler, ef
ter Omftcrndighedeme, ffulde forges for Fcrdern'.'landet,jog den der 
ledig blevne Thrones Bescettclse; dog at man derhos ingenlunde 
frafaldt det Haab, at Sagernes videre Lob kunde maae ffee, gi
ve den nye Konge Leylighed til, mcd T'den, at faae ligeledes de andre 
tvende Kroner paa sit Hoved. Men hvem skulde man ved dette Val 
fornemmeligen rage i Betragtning l Efter Nationens celdgamle 
Grund-Scetninger, hvis Virkninger havde endnu for ti Aar siden, 
vcrretsaa kiend elige, dåden afdode Konge, som nm'metre Thron- 
Arving (2)/ blev kaldet ind i Riget, maatte den endnu overblevne 
Qoinde - Lmie af det Kongelige Huus nodvendigen atter voere det for- 

33 3 sie,
(r) Hvitf-ld S. 842.

/2) Tanquam proximior hæres; fit TaleUMade, font ftOl S. 236. (cfto
Fabric. Udgave S. 216.) bruger herved.
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fte, som man vendte sine Tanker paa. Af Waldemar Atterdags 
Slagt var nu (foruden den afsatte Kong Erik, som man i Danmark 
aldeles ikke tankte paa at antage tgten) ingen mere til, og samme 
Beffaffenhed havde det og med Christopher den Ils Ante. Saa- 
firm da Waldemar Atterdags og Christopher den Ils Bredre, og 
blant de sidste i Sardeleshed Erik Mendved, havde ikke en gang ef
terladt sig Livs Arvinger, saa var nu, ved den Kongelige Stam
mes saa langvarige Ufrugtbarhed, Haabet til Thronfolgen 
forfalden til Erik Glippings Qvtnde-Linie (z). Efter den hos- 
ftaaende Fortegnelse vare de af denne Stame da levende Mands- 
Personer, saavidt jeg medjttlborlig Vished har kündet udfinde dem, 
Hertug Adolph til Slesvig, og Grev Albert til Lindau, som de 
narmefte efter Slagt-Ordenen; derncest Hertugens Soster-Son- 
ner, Greverne til Oldenborg, Christian, Moritz eg Gert; Grevens 
Sonner, Johan, Jakob og Gebhard; og Hertug Ulrik til Meklen- 
borg-Stargard: Thi hvad Hertug Bugislaf i Pommern angaaer, 
der etters ligeledes nedstammede fra Erik Glipping, davar handdod 
ikke lange for Christopher af Beyeren (4), hvis meget noermere 
Slagtffab med det Danffe Huns havde giort hins Ansiag paa 
Thronen til intet. Enhver sier lat, at de Danffe RtgsRaader, 
da de 1 forveyen giorde Aftale om det foreftaaende Val, have ikke 
lange kundet ftaae i Tvil, hvem afde tvende nafte Paarsrende af 
det fordum regierende Huns, Hertugen til Slesvig etter Greven 
til Lindau, ffulde have Fortrinet. Hertugen havde oyensnnligen 
mere end een vigtig Omftandighed for sig, der gav erstarkt Udflaa 
paa hans Side. De Store i Riget havde, i sar siden hand var kom
met til en rol g og fuldkommen Besiddelse af Hertugdommet Sles
vig , haft overflodig Leylighed til at tiende hans gode Gemyt og 
fred-elffende Sindelag. Hand var stiven Fyrste og Rand i Dan
marks Rige, fom det störst og sidst tilkom at vare med at valge

en
(3) <8. forhen H-vi §.

€4) De Pomm rske Ti'id'Bsgcrswtteihans Dsd forsti diaret T448. Men af Schwartz Pomm. 
und Rüg. Lchn-Hist. S. 539. sees bet at Hand er dsd allerede 1447. omtrent i.Martii 
Maaned.
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Kong Erik Glippings Efterkommere af Mand-Kisnret som have oplevet 
Kong Christopher ben ills Dod.

Af hans Genner vare i Anret 
1448. flet Ingen Efterkom
mere , undtagen Erik af Pom
mern, tilbage. S. Stamme- 
Tavlen til 11. §.

Erik Glipping, Konge til Danmark/ myrdet 1286.

Merrete eller Margrete, denoeldre Datter (Kong Erik Glip- Rtgtze, den yngre Datter, blev gift
Pings Brev hos Erik afUpsal HL Bog S. 77.) Gem. Birger med Herr Nicolas af Werte.
Koltge i Sverrig.

Magnus, halshugget 1320. Erik, blev Erke-Degn 
efterlod ingen Born af sin til Upsal (Chron. de 
Gemal Enphemte, Datter Æpp. & Sacerdotib. 
etfWizlafdenlV. tilRngen. coet. Ecci. Upfal. a

Scheftero edit. p. 
ISS-)

Agnes og Cathrine 
(Nicol. Æp. Lund. 
Chron. Epp. Lund p. 
18) Om de have efter
ladt sig Efterkomne, 
staaer derhen.

«------- ”■ ' --------------------------------- --V““—1 ■ 1 ■ ' • ' -—-------- . ■ . ,

Johan, Herre af Sophie, Gem. Gert 
Werle i Goldberg, den Store,Greve til

Holsteen.

Nicolas, Herre af Mechtild, Gem. Otto 
Werle i Goldberg. med Tilnavn Nose,

Greve af Sverin.

Sophie, Gem. Albert den Isern Henrik, Gre- 
celdre, Grev, til Lindau, ve til Holsteen. 
Herre til Ruppin.

Sophie og Ingeborg falde ganske bort. 
Den forste bliver uden Grund udgivet for 
en Gemal til Marggreve Conrad ti! 
Brandenborg. S. forhen §. III. Med den 
sidste stal Kong Erik af Norge, efter Torf. 
Hift. Norv. P. IV. p. ZIZ. have forlovet sig 
i Aar 1286. Men Hvttfelds urigtige For- 
tcetting paa den 292. S- der har givet 
Anledning til den vrange Meenlng om 
denne Ingeborg, maae, i folge af et andet 
Sted (Side 300) aabenbar hentydes paa 
den Svenske Printzesie Ingeborg, der fik 
Kong Erik Mendved.

Af deres Efterkommere var 
1448. ingen af Mandkion- 
net i live.

Günther, Greve til Lin- "Gert Hertug til Slesvig Sophie, gift med Hertug 
dau, Herre til Ruppin. og Greve til Holsteen. BogislafVlll. i Pommern.

Albert den Mgre, 
Greve til Lindau, Herre 
til Ruppin, oplevede 
Christopher den ill. vo
velige Afgang.

Adolph, Hermg 
til Slesvig og Gre
ve til Holsteen, af- 
flog den ham ester 
Christopher den 
His Dod tilbudne 
Danffe Krone, til 
hansSosterSons 
Christian den Is 
Fordcel.

Helvig,
Gem.Di- 
derik den 
Lykkelige, 
Greve til 
Oldenborg.

Ingeborg, Bogislaf IX. Hertug 1
Gem. Hen- PommerN/hvilken hans
rtk, Hertug Fcettcr Kong Erik af
til Meklen- Pomern, vilde tilvende
borg Star- VenDanskeKrone.Hand
gård. overlede ikke Christopher

den Hl, men dode uden 
Sonner 1447.

Johan, Jacob og Gebhard, 
Grever til Lindau', Herrer til 
Ruppin, maae vel allerede vceret 
fodte 1448/ men endnu mindre- 
aarige.

Christian, Morirs, Geert, 
Greve til Ol- Greve til Greve 
denborg, Olden- til Ol- 

KongeiDan- borg. denborg. 
mark efter 
Christopher 
den 111.

Ulrik, sidste Hertug til M'klenborg- 
Stargard. Oplevede Christopher 
den Ms Dod.
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en Aonge (5), og som derfor nodvendigen maatte kaldes med ttl 
den udstrevne Val Forsamling. Ved hansOphoyelftpaa Thronen
bragte man Hertugdommet Slesvig igten til Kronen, og kunde i faa 
Mgade loet finde Middel til, i tids at drage Omsorg, angaaende den 
Tiltale, som hans ncrrmefte Paarorende, i fald hand dode 
uden Livs Arvinger, meente at have til denne anseelige Pro
vines. Og da Hertugen tillige besad Grevskabet Holfteen, 
hvilket, i fald hand blev Konge, kom under een Regent med Dan- 
mark, saa kunde man giere fig det velgrundede Haab, at Konge
rigets sydlige Grcendser, der ellers havde vcrret underkastede saa 
idelige Anfald, skulde ved hans Regtering blive sikkre for all Uroe, 
ja, at der maastee, ved hans Hielp, kunde legges Grund til dette 
stimme Lands bestandige Foreening med det Danste Rige. Ved 
jaastcrrke og vigtige Grunde blev man allerede i de forste Maaneder 
afAareti448. bragt til denBeflutning, at man, idenforestaaende- 
Sammenkomst, vilde, iblant Erik Glippings Efterkommere, for» 
nemmeltgft vende sine Tauker ttl Hertug Adoph, og det blev uden 
Forhaling overdraget nogle Store, med hvilke hand havde fortro
ligt Bekiendtstab, at begive fig til ham, for at udforste om hand 
havde i finde at antage den Harn ttltcrnkte ZEre (6). Det er imid. 
lertttd loer at agte, at just ikke alle ncrrvcerende Rigs-Raader ha
ve vcrret eenige i denne Slutning. Enke-Dronningen Dorothea, en 
ung og munrer Fyrstinde, hvilken hendes glimrende Skcebnes korte 
Varagttghed gi? noer til Hierte, havde allerrede ladet see en Til- 
boyelighed, at giere Thronfolgeren, som hendes afoode Gemal 
ffulde faae i Danmark, iligcmaade til hans Esterfolger i Wgte- 

ffabet
(5) Ester Hans Soster-Sons, Grev Chr st ans til Oldenborg, egne Ord i den herefter i xn.

§. forekommende, Dagen for Petri og Pauli 1448. udgivne Forskrivning.
(6) Krantz Dan. VIII. Bog 26. Cap. Inclinaverant autem proceres memorati in eundem

Adolphum a (Tumendum ; pertentabantque animum ejus iniffis folennibus ex Tuo numero 
ad eum oratoribus, quos ille familiari conuerfatione habebat notiflimos. (AaniMts 
Vandal. X1I. 95. 14. Cap- Poterat Adolphus Slefwici dux, Comes Hoifatix, qui diu
turnum cum Danis bellum gerebat, ad coronam trium regnorum tum peruenifle. Erant 
ex Danix proceribus, qui animum ejus fuper ea re pertentarent, ne facia jam de ili* 
eleétione(fi recufaret) contemptum rependeret pro honore.
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ffabet (7). Intet var derfor naturligere, end at hendes Partie 
satte sig af alleKroefter imod en Herres Val, der lcrnge havde ver
ret gift. Da og en Danff Adelsmand, Knud Gyldenstierne, font 
tragtede stcerkt efter Kronen, og hvis Hensigter Enkedronningen selv 
i Begyndelsen si-utes at understotte (8), havde ncrr Paarorende, og 
deriblant fin kkedelige Fader i Rigs - Randet (9); saa lader sig atter 
herafflutte at det tand ikke gandffe vare gaaet til uden Modsigelse, 
da der ffulde tages en fast Slutning angaaende det Tilbud man vilde 

giore
(7) Sic enim illa (relk-ta regina) vi fa fuit affedhi propendere, ut quem illi (proceres) re

gem , ipfa maritum dignaretur, 6 nihil bftaret aliud, ststiver KrgNtz Dan. VIII, Dog 
26. Cap.

(8) Den samme paa anforte Sted: Increbuit autem ferino, militem quendam genere, opibus
& forma præftantem ad regnum multorum propenfione refpicere. Corn. |ab Hamsfort 
in Ser. Epp. Otthor. (i Biffop Knud Gyldenstiernes Levnet, der findes ikke med i den 
IX Deck af Dänische Bibliothek.) Ex hac familia (Guldenfternia) genus trahit Hen- 
ricus, qui autoritäre & gratia inter optimates, regina Margarita fuper omnes retro 
Danorum & Septentrionis Principis potentiflima, regnante item Erico IX. Pomerano, 
eminuit. Hujus filius Canutus tanta fuit liberalis vultus & corporis excelfi elegan
tia, ut a Dorothea regina poft Chriftophori regis obitum in matrimonium expetere
tur, fed Senatu non permittente duxit fibi dignitate parem Hilleburgim Bertram! ((ffcv 
ganile Breve Ottonis) Skinckelii viri clariflimi filiam. HvitfcldS. 841' 
der vaar en aff vore Danffe Riddere, som haffoe giort sig stor Forhaabning derpaa 
(nemlig at blive Konge) hnes Raffn stal bliffwe her wformeldt." Historie Skriveren 
vedsie vel dette Ravn, og havde ellers kundet see det af den Hamsfortiffe Fortegnels« 
over Biffopcrne i Odense, hvilken hand har benyttet sig af til sin Bispe-Kronike. 
Men han odde med F iid ikke nirsnr ten Person, som der taltes om, uden toil for 
den endnu i hans Tiid i Danmark blomstrende Gyldenstieraffe Families ssyld, som maatke 
have sin Aarsaz, hvorfrr de ikke gierne saae, at denne Anecdote blev fuldkommen 
bekienbtgiordk.

(9) Erich Meißen (Gyldensti!rne) af Thim, og vores Gyldenstiernes Fader Henri? Knud«
son (Gyldenstierne) af Mfstrua tage det overste Sted iblant dr Danffe Rigs-Raadce 
i Brevene af A. 1438. 1439. og 1443. hos Hvitftltt 8°7- 809, og 831- Denne 
kommer endnu for 1 1450. hos den samme, 8>o. og hin savnes oel allerrede 1449. 
i October hosHadorph Sveuffe Riim-Kronikr H D-G. c63. men fand dog velha
ve overlevet Kong Christopher, efterdi hand findes endnn 1447. i de Tiders Breve. Est 
tcr den Danffe Adels Gicegt-Registereffal hand have »«ret den andens Farbroder. S. 
henfter den 5. Anm. lit Xiv. §. Foruden dem var endnu ester Kong Christoph rs Dsd 
en tredie Gyldenstierne i dct Danffe Rigs-Raad, nemlig Biskop Gert af Bsrglnm, som 
ir at s'c af P ntovp. Danin Kttk. Hist. II. B nd G- 488. Efter et Brev af 14^2, 
hvori Niels Pederson (Gyldenstierne) til Aagaard kalder denne B Kop sin B coder, maa« 
han) holdes sox m Son af den Danffe Rigs-Raad Peder Rirlßen (Gyldrnstirrse) 
gaarh, hvis yngre Broder forncrvnteErik Nielsen var.
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giere Hertugen til Slesvig. De egentlige og nsyere Omstcendig- 
heder finder man vel ingen Efterretning om. Men saa meget bli
ver vel i Almindelighed vift, at Gyldenstierne og hans Velyndeve 
og Hrelpere have ikke ved denne saa betydelige Leylighed voeret er- 
keslese Tilffuere, men meget mere sat alle muelige Drive-Moere i 
Bevcegelse til at befordre deres Hyemeed. Og saasom en Sen af 
den Danffe Rigs-Raad Erik Gyldenstierne var Karl Knudsens 
Sviger-Son, og denne havde en gammel Ven og Tilhoenger i den 
Svenffe Rigs-Raad Steen Gyldenstierne/ (io) saa fluttes det 
maaffee ikke uden Grund , at Le Gyldenstierner have haft en hem
melig Forstaaelse med Karl Knudsen, og med ham giort.den Plan, 
at ingen udenlandff Herre ffulde konnrte til at besidde det foreenede 
Nordiske Monarkis; men Hand, Karl Knudsen, ffulde bestige 
Thronen i Sverngog Norge, Knud Gyldenstierne derimod i Dan- 
mark. Det maae imidlertiid v«re hermed beffaffet som det vil, saa 
vare dog alle diste Bevcrgelser ikke mcegtige til at fravende Hertug 
Adolph defleeste Danffe Rigs-Randers gunstige Sindelag, og at 
tilbagedrive et Forehavende, der blev bestemt ved saa stcerke og vig
tige Grunde. Deriblant er nu gartdffe vift, efter foregaaende Be- 
retnmg, fornemmeligen og at regne, at Hertugen til Slesvig var 
en Efterkommer af Erik Glipping, og atingen, i henseende til 
Blod og Slcegtffab, var ncerrnere til Thronfolgen. Uden denne 
Hoved - Omstcendighed var mand visteligen ikke strax efter Kong 
Christophers Dod faldet derpaa, af egen Drift at tilbyde den Danffe 
Krone en Herre, der ikke bekymrede sig derom, og havde tilforn vccret 

Aa a ‘ en

[10] Ericus Nicolai de Tiim miles , Ericus "Erici eiusnatus armiger fvrekoMM i tt Brev af 
1440. Om denne Erik Eriksons Giftermål med Kirstine, Karl Knudsons Datter af 
hans foi'ste ZEgtcffab, f. Dalin Swearik. Hist. H Bind, S. 678.707.775. Brolln« 
pet blev, esler den Svenffe Riim-Kronike G.Z72. holdtved Mikkelsdag 1446. De« 
Svenffe Rigs-Raad Steen Pederson sees af hans forte Vaaben at wtt en Gylden- 
Ikterne. S. Stirrnmans Swea og Gocha Höfdinga Minne, Side 12 og 172. saa og 
Brings Samling af atffissiga Handlingar HD. S.251.255. Hand forekommer 
ständigen iblant Kari Knudsons Venner, og allerede i439- i Hadorphs Svenffe Rii'm- 
Kronike HD. S. 137. som Borgen for ham.
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en Frende; hvor vigtige end og de Stats -Aarsager maatte synes, 
hvilke gave Hertugens Person et fcerdeles Fortrin, da band forst 
var bragt i Forflag. Sagen selv giver det tydeligen tilkiende, og 
den bekiendte Rigs - Raad Jacob Ulefeld, hvis Danmarks Historie 
er skrevet endnu under Kong Friderik den anden, bevidner udtryk- 
keligen, at de Danffe tilbede Adolph Riget, "eftexdi hnnd vax 
kommet af dm kongelige Stamme" (i i)>

§. h;
ooa e/wm En tilbudet Krones Glands modstaner ingm

fin' SestcrÄ»! letteligen, med mindre hand finder fig selv gandffe 
G ev Ch lstian t-l udygtig tik at boere dens Byrde. Des mere nge- 

JS meen erden Reyfomhed og Moderation, somudvii- 
deforan'age! ef- ftes af Hertug Adolph, en Herre der var velforfaren 
terdi Greven i'igc- i Regierings Sager, og paa den Tiid endnu kun syv 
KttS- og fyrretyve Aar gammel, (i) i det Hand beständigen 
»im vegrede fig for at antage dm ham afde Danffe Rigs- 
Raader tiltcenkte LEre. Imidkertiid kunde det vel vcere, at hand, 
ester den Alder hand havde opnaaet, trostede fig ikke ret til, i frem« 
tidm at udstaae de mange Reyser, Feldtog, og Besvccrligheder, 
som forestode de Danffes nye Konge, i fald hand, ester deres Lmffe 
og Henfigt, ffulde igien oprette det ncesten forsistdne Calmarffe 
Forbund, og foreene de tre Rordiffe Kroner paa fit Hoved. Men 
fornemmeligen saae hand, som en Statsklog Fyrste, meget vel, 
at dersom hand og bragte dette vigtige og tnoysommelige Verk lyk- 
kekigen i Stand, saa ffulde dog den saaledes igien oprettede Union, 

da

Qi101* a regia flippe prognatus cfTct. Jac. Uleféldii Hiftoria Danica confcripta an, 
M. D. LXXXV. ap. Weftphal. Monum. T. III. col. 49O,

£1] Hand var, efter de» Holst. Kron, hos Westphalen Tom. in. col. 126. (cap. 32. tå. Leib- 
nit.) da hans Fader Hertug Gert i August 1404 kom af Dage i Ditmarsken, henved 
tre Aar gammel, folgeligen fodt Ao. 1401.
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da band havde intet Haab om at faae Livs- Arvinger, (2) efter hans 
Dsd, ligesom efter de tvende forrige Nordiffe Monarkers, under- 
kastesde farligste Sted, og neppe blive at redde fra sin Undergang. I 
Danmark var det vel ikke vanskeligt at erholde, at en af hans So
fter-Sonner, Greverne til Oldenborg, hvilke faavelfom hand vare 
af Erik Glippings Stamme, blev forud bestemt til hans tilkom- 
mende Efterfolger. Men i Henseende til de Norskes og Svenffes 
Samtykke at udvirke, havde det altfor let kündet gaae ham, som 
Kong Erik af Pommern, hvis indftcendige Anmodning, at de tre 
forbundne Niger maatte udncrvne Hertug Bugislaf til hans Efter- 
folger, hvor villige hand endog fandt de Rorffe hertil, var dog 
stedse blevet forgiccves formedelst de tvende andre Nationers idelige 
Modsigelse. Ved denne Betragtning fandt Hertug Adolph sig 
overbeviist, at det var ikke atteeneste tienligst for hans Softer. 
Sonner, hvilke hand, der selv var uden Bom, havde ladet op
drage ved sit Hof, (3) og elffte somen Fader, men at det og ikke lidet 
ffulde befordre det Calmarffe Forbunds bestandige Varagtighed, der 
var saa magtpaaliggende for Danmark,dersom een afdemuden Om- 
svob og Tiidsspilde kom til den Danffe Thrones Besiddelse, og til 
det med denne Besiddelse forbundne Haab ihenfeende til de tvende 
andre Nordiffe Riger. Dertil korn endnu dette. Hertugen til 
Slesvig var opdraget ved hans Fatters Hof, Borggreve Frideriks 
til Nürnberg, den forste Churfyrftes til Brandenborg af dette 
Huns, (4) og havde sammesteds med dennesceldste Son, Marggreve 
Johan Alchynnft, (som siden efter Faderens Vitlie afstod sin Arve- 

A a a 2 Ret

[2] Hand levede med fin Gemal Margrete af det Grevelige Huns Hohnstein fra 1433 af, i 
et nfrugibart TEgteffab. S. Korners Kroniks hos Eccard II Bind, col. 1327. Krantz 
Saxon, xi B> 21 Cap.

£3] Chron. Raftad. ap. Meibom. T- II. p. im Dux vero Slesvicenfis frater matris iftortim 
Comitum hos filios diu apud fe retinuit, videlicet Chriftianum, Mauricium Gerhar- 
dum &c. Chron. Slav. ap. Lindenbrog. p. 249. (pag. 227 ed. Fabr.) Ipfi enim (re- 
li&a Ducis Adolph i) educavit Regem, (Chriftiernum) Gherarduiu & Mauritium fcfc* 
tres, tempore eorum juventutis, in domo Adolphi.

(4) See forhen den 4 og derved den n Anm-
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Ret til Chur - Værdigheden) formedelst deres fuldkommen lige 
Alder og Tilboyeligheder, stiftet et fortroeligt Venskab, som end
nu vedvarede imellem dem, og tillod ikke Hertugen at vcrre ube
kymretom det, som angik Enke - Dronningen Dorothea, der var 
hans gamle Vens kiodelige Datter. Den Efterretning derfor, som 
det Danske Rigs-Raads Sendebud meddeelte ham om denne 
Fyrstindes Hensigt og. Sindelag, og om Knud Gyldenstiernes hem
melige Anflag, maae da vel ftrax have bragt ham paa den Tanke, 
at den iblant hans Softer-Sonner, der blev udvalt tit Konge i 
Danmark , kunde tillige tage den Kongelige Enke til cegte, og siia- 
ledes, efter hendes Onske, ftadfoefte hende paa den Throne, i hvis 
Glands hun engang havde taget Deel; (5.) ihvorvel jeg havde intet 
derimod, om man heller vilde tilskrive det hendesFader, Marggreve 
Johan, eller vel og hendes Farbroder,Churfyrfte Friderik den anden,at 
have gi vet den forste Anledning til hendes derefter paafulgte andet 
Giftermaak, og saaledes meene, at een af de tvende Fyrstelige 
Brodre Har i Fortroelighed yttret sig dermed til Hertug Adolph. (6) 
Alle disse sammenkommende vigtige Omstændigheder lode ikkeHer- 
tugen lcenge ftaae i Tvil. Hand besluttede viiseligen at undffylde 
sig for den ham tilbudne LEre, og at foresiaae dertil i sit Sted sin 
celdste Softer-Son- Greve Christian til Oldenborg, hvis rare 

Sinds

(5) Krantz Vandat. XII 95øg 14 Alp. Sed ill'e- (Adolptius) notierat vicinos ftios, quibus erat 
tanto tempore confliétatus: jtwriter cernensvidua regina con[idevdum,utunum etindemqw & 
illa maritum & provincia regem acciperent. L»N den føl’fte Aarsag til hans DegrkN, 
tviler jeg ikke »den Gründ'. Hertugen havde ved en lang Forftreahed bragt det ulige 
hoyere i RegieringS-Kunsten end hans endnu, mge Softer. Son; til hvilken Hani» bog 
havde den Tilliid, at hand ffulde vel vide at komme ti! rette med dr Daaffe, dersom te- 
res Dall faldt paa ham..

(6) Derhen kunde maaffee Krantzes Ord Dan. vm Bog 26 C^p udtydes : Ubi il le (Adel- 
phus) pertinaciter recufabatconfilio ejus uK> ad Chriftiamun ejus nepotem. quem ille 
quoqve in domo fua ex puero' educabat,, inclinauere (proceres) præfertim uno facto ge
minam ineuntes gratiam:: quod' domum Brandenburgeufém,, ex qua prodiit relifla regina, 
promererentur, illi fponfuni requirentes;
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Sinds Gaver vare foreenede med en anseelig Legenls Skikkelse. 
Hans Forflag fandt og Bifald hos de til ham afsendte Danffe ser
ver. Hand vedfte saa livagtigen at stille denr for Kyne de vcrjent- 
lige Fordeele for deres Nation, som vare forbundne dermed, tillige 
med hans Kron-Eandidats ypperlige Egenffaber , at de reyfte til
bage med det Forstet, ftrax at arbeyde paa Greve Christians Val, 
og saaledes at bane Veyen hertil , endnu for det berammede Mode, 
at der kunde ventes et lykkeligt Udfald. (7) Det kunde og ikke an
det end gaae efter Guffe hermed.. Sagen taledefor fig selv. Grev 
Christian nedstammede, saavelsom hans Morbroder, fra Erik 
Slipping, og havde ingen for stg i Skcrgtffabet, uden denne hans 
Morbroder, der for hans Skyld afflog Kronen, og Greve Albert 
af Lindau, hvilken mand i Danmark ikke agtede meget paa. Ved 
den Tiltale hand, som Hertug Adolphs ncefte Paarerende og 
Arving, stinkes at have til Hertugdommet Slesvig og Grevffabet 
Holsteen, (8) kunde man iligemaade, endffiont forst ester nogen

Aaa 3; Tiid,
(7) -Om den Afbilding, som Hertug Adolph stal have givet de Afssikkede af det Dansse Rigs- 

Maad om hans tre Ssster-Sonner, see Gram over Meursius, coL 623. Efter 
Krantzes Beretning ssal Hertugen have sendt de Dansse Afssikkede til hans Soster-Son.. 
Mißt eos, (Trioer ha ö ihcins Vandal. XII Bog 14Cap. ad nepotem ex forore, Chriftier. 
num de Oldenborg comitem, nobilita te, forma,, moribus præftantem. Me» jeg Tand 
ikke forestille'mig, at de ssullr have overstridet deres haste Fuldmagt/, og saa strap af egen 
Myndighed tilbudet Ssster - Soawen. den Krone / som hans Morbroder havde.ikke viidet 
tage imod..

(8) : DenneTiltale grundede sig ihenscende til Hertugdommet Slesvig derpaa , at dets Beside
delse var i Aaret 1392. forsikkrct Greverne til Holsteen, øg deres Arvinger og Efter, 
femmere, og Hertug Adolph havde derfor efter Lan -Brevene af 1440 og 1443 faart 
det til et ret Arve - Loen. Ti! Holsteen kunde vel Hertugens Schaucnborgsse Stamme- 
Fatters paastaae en stärkere Ret end hans Sostcr - Senner. Im dlertid blev dog Kong 
Chftstian, efter hans Morbroders Dsd, as de Slesvig-Holsteensse Stander u>vait og 
antaget til en Herre , endnu forend Gevernr til Gchauenborg vare blevne stillede tilfreds x 
hvorimod hand paa samme Tiid, da dette Bal og Antagelse sseedte i Ribe, maa te for
skaffe sine Brodres Afstaaelse paa begge' af Hertug Adolph efterladte Provintzer; og der
for asstaae dem sin tredie Deel i GrrvssabkrneQldknborg og Delmenhorst» saa og love 
dem fyrretyve tusrnde Rhinsse Gylden.
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Tiid, naae dm Stats Hensigt, som man havde hast for Syne, 
ved hans Morbroders forehafte Udveelgelfe. Tilmed gave han: 
hans ledige Stand og blomstrende Ungdom et markeligt Fortrin 
for Hertugen til Slesvig. De opvakte hos Rationen Len Tillid, 
at, ved hans Giftermaal med den afdode Konges unge og indta
gende Enke, deres forrige Regenteres Qvinde-Linie skulde vedlige
holdes, og det Kongelige Danffe Huns, som him Kronike- Skri
ver udtrykker det, (9) befries fra den Bebreydelse for Ufrugtbarhed, 
der havde allerede varet i tredsindstiuge Aar og längere. Mand 
havde derforuden Aarfag til, gierne at see denne Forbindelse. Eir 
Gemal, som allerede havde baaret de tre Rordiffe Kroner, syntes 
at spaae den nye Konge en lige Lykke, og det hende i Norge og 
Sverrig forffrevne Livgeding var en virkelig Fodring hos begge 
disse Riger, som hun tilbragte ham. Enke-Dronningen selv, 
hvis gunstige Sindelag Knud Gyldenstierne havde en kort Tud kün
det giere sig Tanke om, saae ikke stia snart et grundet Haab for sig, 
at betroede den Danffe Throne med en Gemal der var hende lug i 
Byrd, og hvilken derforuden var prydet med mange rare Egenffa- 
ber, forend hun ftrax flog Haanden af Gyldenstierne, og derved 
saaledes svoekkede hans Partie, at Greven til Oldenborg havde 
intet at beftygte af en saa afmcegtig Medbeyler. (10)

§. 12.

brSifiÄ! Saa onffeligen tegnede det sig, da Dagen 
fle W udnKvnt og kom, der var berammet til Rigs -Raadets Forsam- 
antaget til Konge i ling, for ncermere at giore Aftale om det tilstundm- 
Danmark/ chen- Val. Det var i Junius, altsaa paa den Aarets

Tiid,

y) Remlig den Slaviske Chronist, hvis Ord jeg anforer i den io Anm. til folgende §. 
Nationens Haab var gandske vist meget rimeligt, da Dronningen, ester ben Svenske 
Rnm-Kromke S. Z6Z., var neppe 17, og Greven ester Hamelmanns Oldenb. KroniSi 
S. 198. forst ts og lyve Aar gammel.

(lo) Krantz Dan. VIIB. 26 Cap. Sed illa (relida regina) altiori ftemmate prodita, nobi
litatem Chriftiani, quem multae instiper virtutes ornauere, praeferebat.
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seende tii Slagt- Tud, der var bestemt til de aarlige Herredage eller 
Ktt Dannehoffe, da Statens Hoveder, og iblant dem 
gen ved Arre-Ret. Hertug Adolph/ kom tilstmunen i dette vigtige 2Eren- 
tighed. de. (i) Allerede den 28 Jun. ffriverGrev Christian, i 
hans bekiendte Forsikring, at Slesvig ffal ikke falde tilbage til den 
Danffe Krone: (2) Der bliver nu, efter Kong Christophers 
DFd/ holdt en almindelig Ret, paa hvilken Rigets Rand 
i Danmark arbeyde derpaa at veelge ham ril deres Herre og 
Aonge; og hans Morbroder Hertng Adolph, hvilken, 
som en Fyrste og Raad i Danmarks Rige, det ftrst og 
sidst tilkommer ar vcere med i dette Da!, arbeyder pepfonli- 
gen med derpaa. Hvad der ikke lidet hialp til at drive paa diste 
viift og gavnlige Naad, var den fra Stokholm indlobne Tidende, 
at de Svenffe havde paa Christi Legems Dag (fom i Aaret 1443 
faldt ind paa den 20 Junii) udvalt og udraabt til deres Konge Ri
gets Marff Karl Knudsen, uden at. sperge deres Bundsforvaudte 

der

(r) Forsamlings-Stedet synes at hare varet Kisbenhavn, hvor mand, ester 'Hvikfelds Be, 
retning S- 827 og 837. allerede i Christopher den Hl Did havde holdt tvende Herredage 
Hvad der fornemmellgen bestyrker mig i denne Meeuing, er, at den afdode Konges §iig 
blev i August 1448. i alle Danfte Biskopers personlige Vlarvarelst, bestadt til 
Jorden i Rostilde. Hvitf. S. 841.

(2) Grev Christians til Oldcubvrg Dagen for Petri og Pauli 1448 udstadte Forstrivniuz 
hos Londorph etÄ. Pirbl. XllBind S. 461. hvor dog, i stedet for eine gemeine Rächte, 
(et almindeligt Rygte) efter gamle Haandstristcr, stal iKses ein gemein Recht, (m 
almindelig Ret.) Navnet as en almindelig Ret tilkom de aarlige Dannehoffe eller Her, 
redage i den egentligste BcmKrkelse; efcrdi ikke allenestr Regierings Sager bleve der ast 
handlede, men og alle Rettergangs Sagrr blive der endelig n paadomte; S. Kong Chri
stopher den 11. H^andfastnmg hos Wrstphalen Momim. Tom. iv. col. 1770. og Hvit- 
seid S. 412, saa ogangaaendedet Qrd Adelting, som paa sidstbemeldte Sted bruges 
vm Dannehoffene. Det K oSenhaunsteWdenstabers Seelstabs Skrifter U Deel, G. 267. 
Ellers maae denne Forsikrings Act uden Tril vae e udstadt, i Hertug Adolphs Fravat- 
relfe, til hans efterladte Raw. Dens Ugyldighed behover intet vidtløftigt Beviis, som 
Vilde derforuden ikke henhore til min n«rv«rende Hensigt.
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derom. (3) En trovcerdig Historie -Skriver af denne Nation mel
der end og om et Rygte, at de Danske, af Frygt for at den nye 
Konge i Sverrig maatte angribe Danmark og soge at bringe det 
under sit Herredom, ffulde desto ivrigere have fortsat de med Her
tugen af Slesvig begyndte Tractaier, angaaende hans Softer- 
Sons Udvcclgelse. Men hvorledes det end maatte vcere, faa vare 
dog endnu adffittige Ting ved denne vigtige Handel at afgiore og 
bringe i Rigtighed, forend der kunde fattes nogen endelig Slutning 
heri. De fornemmeste Lemmer af det Danffe Rigs - Raad vare ikke 
cedelmodige nok til at time Fcederne-Landet, uden at see til deres 
scerdeles Nytte. Den der kiender Menneskene og de rette Drive- 
Ficere i deres Handlinger, regner deln det end ikke for en ringe Roos, 
i fald de ey gandffe opofre det almindelige Beste for deres Egennyt- 
tighed. Jeg seer af tvende endnu utrykte Breve, afhvitke Biffop 
Johan til Roffilde har udgivet det eene, og Hertug Adolph tillige 
med hans Softer-Son det andet, (5) at Biskopen for sig og sine 
Efterfolgere, har lovet Greven af Oldenborg, og paa dennes Veg
ne, Hertugen, hans Morbroder, nt, i fald Guds Forsyn havde 
bestemt ham til Konge af Danmark, da vilde hand, Mffopm, 
derudi efter Formue troeligen ftaae hannem bi, og vcere ham be- 

hielpe-

(3) Chrom Slav» p 23g. [p.zig. ed. Fabr»] Anno eodem (1448) cernentibus proceribus regni
Dacia per nobiles SvecLe paEla promijfa de non eligendo Rege, ni fi de communi ccnfeiifu 
regni utriusqve, minime fervat a, ad eleélionem, termino inter fe ft a tu to, procedentes 
elegerunt unanimiter in eorum Regem Cnriftianum comitem de Oidenborgh & Delmcn- 
horft, filium fororis domini Adolphi Ducis Sleewicenfis*

(4) Erik af Upsal vi B. 196 S. ester Locer«. Udgave.

(5) De ere udgivne paa Jomfru« Margretes Dag eller 13 Jul. men i ingen af dem er Gledet
anført. Jmidlertiid cre de vel udstardte i Kiobcnhaun, hvor Dal-Forsamlingen, ester 
min Formodning, blev holdt. Dog har Grev Christian vrlikke selv beseglet det eene 
Brev, som Biffopen bekom, men forsynet Hertug Adolph med fit Segl til at bruge i 
forekommende Tilfalde, efterdi hand, Greven, var ikke med i Kiobenhaun, men op
holdt sig nogensteds i hans Morbroders Lande, for at oppebie Udfaldet af de Underhand
linger, som ham til beste holdtes paa fornaevnte Sted. Det sees og klarlægen af den Ta- 
lrmaade, som Biffopen bruger: Hau har lovet Greven afOldenborg, og til hans trse 
Haand, Hertug Adolph jc. at.drnne Sag er afgkordt ved Morbroderen ihans frav«* 
rende Ssster, Søns Navn.
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hielpelig i alle hans billige Anliggende ; men denne Forpligtelse er 
af Hertugen bragt tilveye derved/ at hand og Grev Christian have 
udgivet en Forskrivning, efter hvilken denne, naar hand efter GudS 
Beskikkelse blev Konge i Danmark, skulde staaeBiffopen eller hans 
Esterft'lger til rette for Danmark Riges geistlige og verdslige Raad, 
angaaende den Tiltale og Sag, four hand, Biffopen, havde til 
Kongen og Kronen i Danmark, paa Kiobenhauns Slot, Stad og 
Leen; strå og at indtil Dom var gaaet deri, ffulde Bifkopen, famt 
hans Efterfolgere, nyde og beholde, og efter sin Villie bruge me
al Kongelig Rettighed, uden at give mr n Skat eller Rente, Lan
det Moen med Slottet, Lernet, Staden, Fiskeriet og Forstranden. 
Andre af de Store have og vel ikke efterladt, at betinge sig , efter 
dette Erempel, en eller anden Fordeel for deres Samtykke. Her
til kolll endnu at her lnaatte glares Aftale oin og fastscettes de Punk
ter, som den hope Kron-Candidat ffulde love at efterkomme, og 
den Forsikkrtng hand derfor burde give. Ved deslige Omstcendig- 
beder fik Val-Forsamlingen ikke Ende forend i August, da Rigs- 
Raaderne, forend de skiltes ad, udncrvnte nogle iblant sig, som 
maatte folge Hertug Adolph til hans Lande, for at tage imod Gre
ven af Oldenborg, font der ventede efter Udfaldet af Val-Forsam
lingen, og at ledsage ham ind i Riget, naar Capitulationen var 
dem leveret. Hertugen og de medfolgende Rigs-Raader droge 
altsaa den tilkommende Konge indtil Haderslev i Mode, hvor denne 
den i Sept, udgav til de afsendte en Haandfccstning over de Ar
tikler, som hand, om Gud det saa forseet havde, at hand blev Kon
ge i Danmark, efter den med Rigets Raad paa alle dets Indbyg- 
geres Vegne siuttede Foreening ubrodeligen vilde holde ; hvilken 
Haandfccstning Hertug Adolph og hans Raad vare Borgen for, 
og hvori hand, Grev Christian, tillige lovede, at naar hand var 
blevet Konge i Danmark, hand da vilde inden et Aar derefter sam
me Brev Ord for Ord give og besegle med sit Majestccts-Segl. (6) 

B b b Herpaa

(6] Hvitfeld S. 844- giver os et Udtog at karse af denne i Hadersleb paa'JEgidii Dag 1448 
udstardle Haandfarstning. Men jeg folger Brevet selv. Ellers malte, og de« tikkvnr- 

mmde 
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Herpaa begav hand sig ftrax paa Reyfen til Lund i Skanne, og 
blev der den 28 Sept, heytideligen udvalt og hyldet. Vallet ffeed- 
te i Dom-Kirken, og dets Stadfteftelse eller den ny - valte Konges 
Hylding fulgte simr derpaa under aaben Himmel paa den uden for 
Staden liggende Libershoy, der fra gammel Tud var bestemt til 
de Skaanffe Stcenders og Indvaaneres Forsamlinger etter deres 
almindelige Landsting. Kongen annammede tillige Rigets Ban
nere Danebrog, fom da endnu var til, afErkebiffop Thues Hccn- 
der, (7) og giorde sine nye Underfaatter ben i flige Tilftelde ved- 
tagne Eed; hvorpaa hand begav sig til Odenfe i Fyen, til Ringsted 
i Scettand og til Viborg i Jylland, og der ligeledes, efter hans 
Udvælgelse, eller hoytidelige Erkiendelfe og Antagelse i Kirken, lod 
sig hylde paa Landstinget, og, paa sin Side, aflagde den fadvan

lige 

mende Konge paa samme Sted og Oag give Hertug Adolph og hans Raad tn Forssnv- 
at holde dem stadeslose i Hensenseende t l det Forlofte de havde indgaaet for 

ham; i denne Forskrivning blive de Punetir, som h^nd havde tovet i sinHaandfast- 
ning, Oed fra Ord igtentagnr. S. Lackmans Anleitung zur Schlesw. Holst. Hist, 

i D. S. 8.

[7] Nicolai AEp. Lund'. Chron. Epp. Lund. p. 40. (in Ludewig Reliqu. T. IX p. 173) An
no Domini MCCCXLVIII. in profefto [BJ Michaelis Archangel! Dominus Chriftiernus 
Comes in Oldenburg & Delmenhorft in Regem Dacie in placito generali Lundis eli
gitur & in monte Treleyebardhoy confirmatur 7 & idein dititis Archiepiscopus (Tuvo) 
ditio DominoCrifterno vexillum regni tradidit, & fequenti^anno circa fcftum beatorum 
Symonis & Jude Apoftolormn. in Ecclefia Hafnenfi in Regem Dacie coronavit, ipfi in. 
fignia regalia conferendo. Den femte Annalist hos Ludtvig S. 134. satter iSt dct fvr 
in monte Treleyebardhöy, in monte Lybberrigshöygh. OlN denne Jjf') sindes 
retning hos Bring Monum. Scan. iBind S. 290. og Glam over Mkmsius col. 62;. 
og om deslige paa samme Hsy der efter ffeedte hoytidelige Handlinger hos Gram paa 
fl. Sk. og Hvitfeld S. 1254.1422.1526. Ellers sige vel de anforte Kronike-Skrivcre 
ikke, at den nye Konges Val er steedt i Kirken. Men den gamle Vedlagt forte det saa 
med sig; ligfont og de af Hvitseld 573 og folg. S. S. meddeelteBreveangaaendeDron- 
tf.ng Margretes Val og Hylding udviise, at denne hoytidelige Forretning er stecdt i 
Lund, Ringsted og Odense, og uden Tvil og i Viborg, deels i Domkirken, deels end- 
NN samme Dag paa Landstinget.
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lige Eed. (8). Med hans Salving og Kroning stod det hen indtil 
den 28 October, i folgende Aar, da denne hsytidelige Handling 
blev forrettet af fornccvnte Erke - Biskop Thue i vor Frue 
Kirke i Kisbeuhann. (9) I stimme Dage holdt og Kong Chri
stian det for hans Val aftalte Brsllup med Enke-Dronningen 
Dorothea; et LEgteskab, ved hvis betimelige og velsignede Frug
ter hand ftae Nationens Kuffer opfyldte, de gamle indfodte Kon
gers Qvindelime vedligeholdt, og hans nyligen indtagne Throne 
ikke lidet befteftet. sio) Og hermed har jeg da lagt mine Lcrsere 
for Dyne den forfte Konges i Danmark, af det endnu priiseligft 
regierende Huns, hans Val-Historie i sit fuldkomne Sammen
hæng, og viist den Forbindelse, som den har med Sagernes fore- 
gaaende Lob, ihenseende til Thronfolgen i det Danffe Rige. Raar 
denne Val-Historie noget neuere overveyes og i soer sammenlignes 
med demcerkvccrdigeOlustoendigheder, i hvilke ChristopherafBeye- 

Bbb 2 ren

ES] See foruden Cont. App. ad Annal Sial. a. 1326. hos Westphalen T. i. col. 1393. ug de 
nys ommeldte Breve angaaende Dronning Margretcs ValogHylding, HvitfeldS.844/ 
der og Indforer ben af Christian i. paa Landst nget i Viborg aflagte Eed, men tager 
derhos feyli Tiidregningen. Dagen for Mikkels Dag b'ev Kongen udvalt og hyldet i 
Lund i Skanne, og befandt sig altsna ikke i Viborg, hvorhen han dog star derefter maae 
vare kommet. Allerede om D'sdagen for Dionysii, d. e. den 8 Octob. finder jeg ham 
hos Psnkopp. Danin. Kirke- Hist. IL Bind G. 601. i Odense.

[9I S. de i den 7 Anm. anførte Kronike-Skrivere og Hvitf. S. 848. tillige med den omstarn- 
delige Efterre'nig, som vi finde hos denne @. 830. og hos Cyprrrus Annal. Epifcopp. 
Slesv. S. 370. om Christophers as Beyeren neppe syv Aar tilforn ffeedte Salving og 
Kroning. Dronning Dorothea havde, efter den Svenske Riim-Kron. S. 368. allerede 
annamm t Kronen .ved hendes forste Giftermaal. Derfor blev hun ikke denar Gang 
kronet med.

[10] Chron. Slav, a Lindenbrog edit. p. 238. Ep. 218. ed. Fahr.] Qui folenniter regio more 
coronatus Dominam Reginam Chriftophori reliétam fibi de communi omnium nobilium 
regni confenfu matrimonio copulavit, qvæ ftatim ab eo imprægnata fequenti anno Ola. 
vum primogenitum futim peperit, pluribus poftea ex iisdem filiis genitis, opprobrium fte- 
rilitatis, quod ad fexaginta annos & amplius durabat, adorno regali Daciæ remonen
do. S. 08 den Svenske Riim-Kron, S. 392. og Hvilfeld S.848.



ggo Tilforladelig Underretning om den Nordiste 
 

ren kort tilförn var kommet til Kronen, faa kand der ikke dommes 
andet om Sagen, end at, omendffisnt Kong Christian, efter de 
Rordiffe Forbund af 1597 og 1436 kunde ikke, egentlige« at tale, 
paaftaae nogen Ret til den Danffe Krone, og hans "Val, uden 
Modsigelse, maae ogsaa tilffrives politiffe Aarfager, band dog for 
Den storste Deel, havde sin Herkomst fta de forrige indfodte Konger 
at takke for hans Ophsyelse paa Thronen, og derfor gandffe vift i 
henseende tilStcrgtffab og Fedsel, ffiont ikke egentligen ved Arve- 
Rettighed, blev udnervnt til Konge.

§. i z.

Dm Toil jefcu Jeg ffulde neppe formode, ak nogen vilde und-
Wsiia» dm "r siaae sig for at bifalde en Slutning, der flyder faa 
vfimeldke Slagt' uatmligen af den hidindtll anferte historiske Efterret- 
jkabs DidtloMq Mng, og heller forsvare den gandffe tvertimod lydende 
® Scetning, at Kong Christians Nedstammelse fra Erik
Slipping, hvorved hand, efter at Waldemar Atterdags Qvinde- 
Linie aldeles var uddod, var en af det Kongelige Huufes ncermeste 
Paarorende, maae ikkun agtes for en gandffe tilfccldigOmftcrndig- 
hed, der ikke er kommet i nogen Betragtning ved hans Ophsyelse 
paa den Danffe Throne. Dog paa det jeg ikke ffal forbigaae noget, 
Ler kand time til ydermeere at forklare den frembragte Sandhed, 
vil jeg endnu sege at udrodde fra Grunden en og anden Tvit, som 
»naae ffee ikke allerede tilstrcrkkeligen kunde vcrre besvaret ved det 
som jeg hidindtil har fremfort. Den Indvending som mand aller- 
forst torde falde paa, bliver vel det vidtloftige Slocgtffab som ud
leedes imellemKong Christian oghans Formand Christopher den HI., 
ved dm ftrftes opdagede ncermeste Herkomst fta, den Danffe 
Thrones forrige Besiddere. Ved denne nedstanrmede de begge fra 
Erik Slipping, og end i siette Led; (1) et Slcegtffab, der synes 
«ersten at forsvinde i Udregningen, og hvilket i Norge, hvor Riget;

M S. Stamme-Tavlen tik 11$
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fom vi allerede have feet, arvedes ikke videre end til den fierdeMand 
i Slcegten, kunde ikke give vores Christian nogen retmcrsstg Tiltale 
til Kronen. Mand behover ikke at foge vidt efter Svar paa denne 
Indvending. Efter den Norske Lov var den arvelige Thronfolge, 
indffrcrnket til den fierde Mand i Slcegten, det er, til faadanne 
Side-Paarorende med den sidste Konge, fom havde een Ur-Olde- 
Fader eller een Ur - Oldemoder med Harn; efterdi denne Lov ligeledes 
ikke strakte Arve - Folgen iblant Privatpersoner videre. (2) I 
Danmark derimod havde de Borgerlige Love ikke fat faa fnevre 
Grccndftr for Arve-Rettigheden. Den endtes der forst med dm 
stivende Mand; (3) det er, enhver Arv' faldt endnu til faadanne 
af den Afdodes Paarorende, der vare ikke forbundne med ham ved 
nogen ncermere fcelles Stamme, end i den syvende Grad. Thi at 
vore Forfcedre have fat den Canoniffe Rets Slcegt- Bereaning for 
ud, og ikke ved den syvende Mand forstaaet faadan en Paarorende af 
den Afoode, der, efter den Romerfke Rets Udregning, stod i stiven
de Grad med ham, det sees allerede afderes Naboers, de Norffes, 
klare E,rempel, og kand dersorudm gotgiores med vigtige Grunde 
og Beviiser, hvilke i en scerdeles Afhandling ere udforte ved vores 
af den Danffe Lovkyndighed velfortiente Herr Justits RaadKofod 
Ancher. (4) Den derfor, fom ikke gandffe uden Grund vil antage, 

Bbb 3 at

[2] S. forhen den v. og der de» $. 6. og 7 AonL

[3] Ester den Jydffe Lovs iBog 23 Cap. og det 58 Cap. i Arve-Bogen, som er fsyet tit dm
Ekacmflr Lov. I dcnSkaanste Lov selv HBog 8Cap. faa og i dm SMcmdffe Lov 
i Bog 15 Cap. er intet udtrykkelige« bestemt derom.

fqj @ pet. Kofod' Ancher conjeéturas de origine & fenfu fcpthnx generationis, lingva ver- 
nacula Syvende Mand / termini legibus noftris praefiniti, ut finem faciat fucceflioni ab 
inteftato, & regio deinceps fisco aditum ad fiicceflionem aperiat, Se<S. I I. Vel 61 kull 

Deel af denne grundige Afhandling i Aaret 1744- som en Acadrmiff Disputats kommet 
sor Lyset, og deri den tredie Asdeclmg afbrudt paa det Sted, som det egentlige« ^hee 
tømmtx an paa. Men vi have endnu Aarsag til at haabe, at Forfatteren vil fuldende 
et saa vel begyndt Arbeyde til Publici Fornoyelsr. Tilmed sees hans Udtydnings Rig

tighed
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at den Tiltale, som det Kongelige Huuses Paarsrende fordum 
havde til den Danffe Throns, har vosret meere indskrænket end 
Undersaatternes Arve - Ret til de af deres Paarsrende efterladte 
Midler, maaeselv tilstaae, at Kong Christian har i sin Herkomst 
af det Danffe Huns, hvorved hand var Len siette Mand i Slcegten 
med den afdsde Konge, kündet finde tilftrcekkelig Anledning til at 
melde sig med til Thronfolgen, da de forrige Kongers Qvinde- 
Linie var faa ncer ndgaaet. Meere udkrceves ikke til at betage den 
opvakte Tvil. Jeg kunde ellers med Foye negte, at den Tiltale, 
som Fodselen og Herkomsten fordum gav tit den Danffe Throne, 
har, efter den borgerlige Arve- Ret, ikkun strakt sig til et vift 
Slcegtffabs Tal. I Norge havde saadan en Forfatning Sted, 
efterdi Ret til Kronen blev der egentlige« besternt ved Slcegtffab 
med den sidste Konge, hvad heller hans Efterfolger tillige nedstam- 
mede af den regierende Slcegt eller ikke. Men det er gandffe an
derledes beffaffet med de Stater, i hvilke, ligesom forhen og endnu i 
Kongeriget Danmark, denne i sig selv soelsomme og usoedvanlige 
Successions Maade er ubekiendt, og hvor ingen, som ey nedstam
mer af Kongeligt Blod, kand ved sit blotte Slcegtffab med den 
sidste Konge tilegne sig nogen Ret til Riget. I saadanne Lande 
veed mand ikke afnogey Indffrcenkning i den arvelige Thronfolge 

til

lighed allerede af den Jydste Lov i Bog iCap. hvor det udfodres ihenseende til de tolv 
Gamfrcnder, ved hvis eedelige Vidnesbyrd de opkommende Arve-Tvistigheder stal af- 
giores, at de stal vwre inden tredie Byrd, og derhos af Sysselet; ved hvilken Forskrift 
de Romerske Loves Slagt-Beregning unmeligen kand finde Sted. Den Sachfiffe Ret, 
hvis Liighed med den Danste er b.kicndt og ustcidig, giver og Sagen noget Lyys- "Die 
"Sipp (saa lcrser mand i Sachsenspiegel i B- g Art.) endet sich tn dem siebenden Mede 
"Erbe zu nehmen. Ob nun wohl der Pabst erlaubet hat, sich mit einander zu vcrhey« 
"rathen in dem fünften Grad, so mag Er dreh kein Recht setzen, da Er unser Land und 
"Lehnrecht mit endern oder kremken möge." Det heder saa meget: Pave Innocentius 
har vel indstrauket ALglestabs - Forbudet til den fierde Grad i Slaeglstabet, men har 
derved ikke kündet saette snevrere Greendser sor den af Slargtstabet flydende Arvegangs 
Ret, ogharfslgcligen saavidt Arv angaaer, ladet det blive ved den gamle Regel, at Slsg^ 
stabet endes ssrst i det syvende Led.
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til visse Grader i Slcegtffabet, men samme ophorer forft med den 
regierende Familie, og gaaer altsaa ideligen fort, saa lange der 
endnu findes nogen, som er i Stand til behorigen at beviise sin 
Herkomst af det Kongelige Huns.

§. i4-

Svarpaaenan- Men, maatte nogen tanke, dersom Konge- 
som kMd? k"g-s Stammen i Danmark havde ikke varet agtet som 
Heraf, at Knud gandffe udgaaet efter Christopher af Beyeren hans 
Ä? Adelsmand' Dod, hvorledes havde da en blot-Adelsmand kundet 
har fragtet efter tragte efter Kronen og deri hos mange (i) finde 
Kronen. Gunst og Bifald i Atter en Indvending, der har et 
stort Skin. Vi ville fee, om den er i sig selv saa vigtig. Med Chri
stopher af Beyeren var ikke alleenefte Waldemar Atterdags Stam
me uddod, men og det forrige Danffe Huuses gandffe Qvinde- 
Linie faa vidt udgaaet, at mand, for at finde en Herre af Konge
ligt Blod, maatte gaae tilbage til Waldemer Atterdags Beftefa- 
der Erik Slipping. ~ Ved disse Omstændigheder er det ingen Under, 
at en ung og cergierrig Mand har troet, at en Vey stod aaben for 
ham til den ledige Throne, og ved hans anseelige Venners Hielp, 
ja vel og underftottet afEnke-Dronningen selv, har i Begyndelsen 
faaet et Tilhccng, onlendffiont den storfte og betydeligste Deel af 
Nationen saae endnu stedse hen til den gamle Konge-Stamme, 
og beholdt en scerdeles Tilboyelighed til de yderligste Greene deraf 
Allerede efter Waldemar Atterdags Dod, der stuttede Svend 
Estritsons mandlige Stamme, fandtes der et Partie, som vilde 
stctte Kronen paa nogen af den indfodte Adel. Og dog faldt Natio- 
nen selv da ikke paa de Tanker, at holde det Kongelige Huus for 
uddod, og at tilside soette den Paaftand, som Kong Waldemars 
Dottre - Sonner, den Norffe Arve-Printz Oluf og den unge Her
tug Albert af Meklenborg, ester deres Fodfels Ret, giorde om 

Thron

ri Multorum propenfione, siger Krantz paa del forhen §. X. i den 8 Arrm. anforte Sted.
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Thronfolgen. (2) Endnu meere. Hvem veed om Knud Gylden
stierne ikke bor regnes iblant Erik Glippings Efterkommere, oa 
derafhar taget Anledning til at tragte ester Kronen l hvor lcet kunde 
een af de tvende Svenske Printzeffer Agnes og Cathrine , four Erik 
Glippings Datter Margrete har fodt Kong Birger, (y have faaet 
til cegte en eller anden af Rigets store Mcrnd i Danmark, hvorhen 
de Kongelige Forceldre flygtede, da de bleve uddrevne af Gverrig 
og paa den Maade have bekommet et Sted i den Gyldenftiernisse 
Stamme-Tavle. Deslige Giftermaal imellem Kongelige eller af 
Kongeligt Blod fodte Printzesser, og anfeelige Vafaller og Under- 
saatter vare i de aldre Tider ikke noget rart. Endnu i A 1466 
gav den Svenffe Konge Karl Knudfon sin Datter Magdalene til 
Iver Axelfon, en fornemme Riddersmand af de Thotters Slagt. 
Ja endog det forrige Aarhundrede kand ligeledes fremviift i Gverrig 
tvende Grevinder, den eene de la Barbie og den anden af Gyllen- 
stierna, begge fodte Paltzgrevinder til Zweybrük, af hvilke hiin 
var en Datter-Datter og denne en Datters Sonne-Datter af 
Kong Carl den IX: Imidlertiid paatvinger jeg ikke nogen min 
Formodning, og vilde allermindst have noget fwderligt at indvende 
derimod, om mand heller vilde holde vores Gyldenstierne for en 
Efterkommer af en eller anden af Kong Waldemar Atterdaqs, 
etter og af Kong Christopher den IL naturlige Born, og foge An
ledning til hans mislingede Anflag paa Kronen i det u-aqte 
Slcegtffab, hvorudi hand faatedes var staaet med det forrige regie

rende
[2] S. forhen §. Vil. ikke langt fra Ende«.

Cg] Nicol. A Ep. Lund. Chron. Epp. Lund. p. ig. (ap. Ludew. Reliqu. T.lX. p. 169.) Duk 
vero (Criftofertis, frater Erici Menveth) quater ejeéhis eft de regno, & oélo pueri re
gum fimul cum eo mendicabant, videlicet Birgerus Rex Svecie, uxor fua Margareta , 
filiefue Agnes&Katherina, dux & tres.filii fui, videlicet Ericus, Otto & Valdemarus’ 
Erik af Upsal Hl Bog G-99- ester Loccen Udgave, melder ved det Aar 1306 ikkun om 
e« Datter, fom Kong Birger havde med fin Danske Gemal. Regem, striver hand, 
«apti vandum invadunt, cum ipfo Reginam & liberos, duos filios ac filiam. Men de« 
«nden Datter er vel fodt ester den Tiid. Og omendstiont Dalin Swea Rik. Hift 11D. 
E. 355- ligeledes kun anfsrer en Datter, som end og ikke stal have levet Icrnge, saa fol- 
ger dog intet videre deraf, end at Erkebistop Nicslases gandflr anderledes lydende ufok« 
kastestge Beretning har verret ham ubekiendt.-



Monarks Kong Christian den ttes sande rc. 385 
rende Huus. (4) Sagen bliver tvilagtig, hvorledes man og an» 
seer den. Jeg har ingen Flitd sparet, for at faae meere Oplys
ning derom. Men hvor meget jeg end og, ved min Ukyndighed i 
den Dunste Adels Sloegt- Historie, har Aarsag til at deromme 
den gunstige Bistand af tvende vcerdige Venner, hvis scerdeles 
Styrke t dette Stykke af Landets Historie er de Larve lomge siden 
bekiendt (det behoves neppe at sige, at jeg taler om Herr Etats- 
Naad af Klevenfeld og Herr Justits Naad Langebek) saa have dog 
de utilstroekkelige Efterretninger, soin fra disse morke Tider ere 06 
overblevne om de Adelige Slcegterö Sammenhang i Danmark, 
ikke vildet Mave, at udfinde noget som heri kunde tiene til mit 
Oyemaal. (5) Imidlertid er den Umag, jeg har anvendt paa 
denne Efterforffning, dog saa vidt kommet mig til pas, at den 
narmere Knndssab, jeg paa den Maade har faaet om den forrigeGyl- 
denstierniffe Familie, har sat mig i den Stand, at jeg nogenlunde 

Ccc * kand

(4) Efter den Dansse Adels Slaegtssabs Boger har Waldemar Atterdag med den bekirndte Tove 
Lille af Ryzen, iblant andre Born auleten Son, Erik Waldemarson, (eller, ester Pontopp. 
Dau. Kirk. Hist. li. B. S. 217. Erik Sellandsfar) der stal have eftcrladlsizLivs Arvinger. 
Saa finder man og deri den Efterretning, at Kong Christophern, har, for sit Gistermaal, 
avlet nogle Born med en adelig Jomfruens de Lungers paa den Tiid i Danmark blomstrende 
«ldreSlargt; af hvilke Born der mrvnesElikChr'stophersen (Lovenbalk) og,Rigije Chri
stophers Datter, Herr Peder Stigsons (Krogenos) IEgtefcrlle.

(5) Knud Gyldenstiernes Moder Anna Munch og hendes Forcrldre Mogens Munch og Kirsten 
Thott, fom og denne sidstes Fader Andreas Thott vg Bestefader Axel Thott, ere nogenlunde 
bekirndte. Hans Fader, Hearik Knudson, ssal verre aulet af enKnodNielson, enken med 
Anna, Christen Vendelbocs Datter, eller med en Egeleside eller Egeside, som forte en blaa 
Hiorte-Ende i et guld Feld, og samme Knud Nielson ssal have mret en Broder til Peber 
Melson paa AagaardogErikNkelsonpaaThim, tvendebekirndteGyldenstierner, folgeligen 
(hvilket om disse begge er utvilagtigt) en Son af Niels Eriksen (paa Aagaard.) Denne 
Niels Eriksen maatte vel have haft til «gke nobilem Dominam Chriftinam de Agger, Domini 
Nicolai Erici militis reliSam, som kommer for i Aaret IZ88« hos Pontopp. Daa. Kirk Hist. 
II. Bind S rzs. Hand var en Sen afben Danske Rigs Marskal Erik Nielsen paa Aagaard, 
deri el Brev afiZ47-kaldes Ericus Niclisfon Illuftris Regis Danorum Marfcalcus, i tvende 
andre af 1355. og 1365. Dominus Erkus Nicleffon do Agarth miles, og i et fierde af 1355. 
Dominus Ericus Niclæffon quondam Marfcalcus; og, efter forstbemeldte Brev af IZ47 , 
havde til aegre en Datter Eetri Wendelbo, quondam Regis Danorum (Chriftophorill.) Da. 
piferi. Dog alt dette er utilstrækkeligt, til at afgiore det Sporsmaal: Om Gyldenstierne 
har grundet sinAnsegning om Kronen paa noget flags Sloegtssab med detKongeligeHuns; 
og lit d«ls ikke engang tilforladeligt.
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kand giore begribeligt, af de Tiders Omstændigheder og af denne 
Families Forbindelser, det fom ncesten maatte komme en salfomt 
for, at en blot Adelsmand har meldt sig som Medbeyler til Kro
nen. (6) Saa har jeg og ved saadan Leylighed tndseet, hvor 
ugrundet en Efterretning er, der angaaer vor Gyldenstiernes 
Skerbne efter den Tiid, og fom latteligen kunde udtydes til vore 
Kongers SLammefaders mcrrkelige Forkleinelse. I Hoyers Dan
ske Historie (7) finder jeg antegnet om Knud Gyldenstierne, at 
hand derefter maatte forlade Riget, efter Hvitftlds sigende. 
Det synes klarligen at sige faa meget: „Kongen af Danmark 
har endnu vildet hcevne Greven til Oldenborg, og ikke taale i sine 
Stater en Underfaat, der havde tragket efter alt for heye Ting.,, 
Sandeltgen dette ligner ikke den Monark, af hvis Handlinger ellers 
fremskinner saa megen Sagtmodighed og Forsonlighed. Dette 
gior Sagen allerrede mistomkt, og cegte Historiske Efterretninger 
giore det fuldkommen utvilagtigt, at Kong Christian har i dette 
Fald ikke forholdt sig anderledes, end det kand formodes afen saa 
from Fyrste. Hand antog Gyldenstierne, efter hans Faders Hen
rik Knudsons Dod, i Rigs Naadet, hvori vi endnu finde ham 
1465. (8) Og at hand indtil sin Dod er blevet i dette 2Ere-Em- 
bede og t Naade hos Kongen, laber stg med fuld Vished flutte der- 
af, at hand strax derefter, nemlig i Aaret 1468. er (9) gaaet ud af

Ver-

(6) G. forhen den io.§. og der den 9. og ro. Annr.
(7) Hoyer« Danncm. Gesch. <S. 100. Anm. (d)
(8) Hrdorph i li. Deel af den Svenste RiimKronike S-191.192.197.226.239. Hvitfeldk 

S. 887- og 902.
(9) HsmLfort paa det forhen §. 10. i den 8. Anm. anforte Sted, hvor hand fremdeles sizer: 

Hax (nend g Hilltborg Skinkel, Knud Gyldenstiernes Hustrue) obiit anno a morte ma
riti texto & vkefimo, a nato Chrifto 1494. Eo conjugio procreati Henricus Pater 
Cantiti Epifcopi & Anna uxor Petri Bilde de Svanholm. Henricus autem de Refstrop & 
Iffuersnes, avi nomen referens magna apud Optimates Fionite & Cimbriae exiftimatione 
floruiffe traditur. Duxit uxorem Catharinam nobilem foeminam Bildicae familiæ quæ 
deceffit Anno 1540. VIII. Eid. April, fepulta Arhufii Maritus ante 23. annis obiit. Anno 
Chrifti 1517. XIIX. Kal. Decembris - - Tumulatus in illuftwbus patrum monumentis 
Otthoniæ ad Johannen» Baptiftam Fuerunt omnes ifti militaribus infignibus honorati. 
S. og det Dansse Magazin IV. Bind. 161. og f. Stder.
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Verden, og har efterladt sin Familie t blomstrende Omstcrndig- 
heder. Hoyer tittcegger og ikke virkelige« Christian den I. denne 
Mands foregivne Landflygtighed, da det, efter Hvttfeld, paa hvis 
Udffgende hand bygger, ikke er hin, men Christian den II, som en 
Titd lang har holdt en Knud Gyldenstierne fanget, og ved hans 
Lssgivclse taget en stoerk Forpligtelse af ham, at hand aldrig meere 
vilde komme for Kongens Kyne. (io) Den Feyl derfor, hvoraf 
Hoyer herudi har ladet stg overile, beftaaer alleeneste deri, at 
hand anseer denne Knud Pederson Gyldenstierne af Thtm for at 
vcrre een og den samme med vores meget oeldre Knud Henriksen 
Gyldenstierne af Refstrup.

§. 15»

Tredie og sidste Endnu en Indvending har jeg at besvare, som 
Danmarks Chr"! ved forste Oyekast synes at voere af en besynderlig 
st-an den Is Haand- Vigtighed. Kong Christians Haandfceftning er
Ä&Ä! Danmarks Riges forste Grund-Lov, i hvilken 
ge'; til hvilken at vi finde, at det erklceres for et frit Val-Rige; 
besvare udforligm enOmstcendtghed, hvorved det fynes at blive gandffe 
W/g'Li.V uftrtdtgt, at de Danffe have holdt for, at de ved 
ligeMening afben- Christophers Dod af Beyeren, mistede den sidste 

Att-kei, s)m si. af deres gamle Konge-Stamme, og at de have 
des i be Kongelige udvalt hans Efterfolger, fom en gandffe stemmed 
Haandferstnmger. Herre, hvilken den Kongelige Families forrige Ret- 
tigbeder ikke angik. Hvorledes lader denne Vanffeltghed sig over« 
vinde? Uden Moye, naar man tager til Hielp den rette og egent
lige Aarsag, hvorved den Danffe Ration den gang blev bevceget 
til, ved en udtrykkelig Clavful, at forebygge all Modsigelse mod 
deres fraArildEid tilkommende frieKonge-Val. KongChristophers 
Formand i Regieringen, Erik af Pommern, havde afalleKr«f- 

Ccc 2 ter

(to) Hvitfeld ved det Aar 1517. S. mg. Den anden Annalist hos Ludewig S. 53. melder al, 
lrrrrde om denne Tildragelse: Cmutu» Petri exilio punitu».
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ter arbeydet paa at de tre Nordiske Niger maatte, efter ham, 
komme til hans StammeHuus, eller (som den Svenffe Rtim« 
Krontke (i) ikke uden Eftertryk siger) blive under Griffen. Den« 
ne Kong Eriks Hensigt, de selvraadige Midler, hvorved hand i 
Forveyen havde sogt at scette sine Pommerske Fcettere saft, besyn- 
derltgen og i Danmark, og den Hceftighed, med hvilken Hand der 
havde drevet paa at faae Hertug Bogislaf udncrvnt til hans til
kommende Efterfolger, vare af det Danffe Riigs-Raad blevue 
betragtede som meget betcenkelige Indgreb i Nationens Val-Fri- 
hed, og man havde derover fundet sig bevceget til at fore Kongen 
alvorlige« til Gemyt, ar Danmark var et frit Val Rige og 
intet Arve Rige. (2) For da i Fremtiden at stadfcrste denne Kon- 
gerigets ^Forfatning og Rettighed, der beroede blot paa den gamle 
Vedtoegt, og at scette den i Sikkerhed for deslige nye Anflag, fandt 
Nationens Hoveder for godt og fornodent at betinge den sit stedse 
ovede frie Konge-Val ved en udtrykkelig Grund-Lov. UdenTvil 
har man allerrede i Kong Christophers Haandfcestning, som hand, 
i folge afvent Aaret 1440. aflagde Bal-Eed, maae have udgivet 
endnu for hans Kroning, (3) brugt en saa naturlig Forsigtighed, 
paa det hans hoyttdelige Bekiendelse, at Danmark var et ftitVal- 
Rige, maatte betage barn alt Haab og Leyltghed til at handle 
med Kronen som med sin Eyendom, og, i Mangel af cegte Livs 
Arvinger, at bringe den til hans Stamme-Fcettere, Paltzgreveme 
ved Rhtn. Og dog blev hand, som ingen negter, kaldet til den 
Danffe Throne, blot fordi hand nedstammede af de forrige ind- 
fodte Kongers Blod. Ikke anderledes gik det til efter denne Mo
narks tiltge Dod. De Danffe valte hans Efterfolger fom en Ef
terkommer af Erik Slipping, men efterlode ikke derved, at Me 

deres

(1) Svenste Riim-Kronike S.I8Z.
(2) S. forhen den 9 §. og de der anførte Besværinger, font det Danste Rigs Raad i Aaret 

1439- giorde bekiendte imod Kong Erik efter hans Afseettelse.
(3) Hand lover i denne Eed hos Hvitfeld S. 824. at udgive i forste Dannehof enHaandfcrst- 

ning under fit store Ma-estiets Segl, over de Artikler, som Rigets Rand og Ståender 
ffulde finde tienligst for Kirken og Staten.
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deres saa nyltgen anfcegtede Bal-Rettighed t Sikkerhed ved en ud
trykkelig Betingning: Danmarks Rige (saaledes lyder denne 
Punct i Kong Christian den ls Haandfoestntng) ffal beholde og 
have sir frie Vah at udvælge en Konge efter vor DFd; Thi 
det er et frit Val Rige. (4) Enhver seer latteligen, at her, i hen
seende til Maaden at besatte den Danffe Throne, ikke egentlige« 
indfsres noget nyt, men at Nationens gamle Rettighed (hvorledes 
man og ved dens Tvetydighed kand have forstaaet den) bliver alle- 
neste stadftrstet. Og naar det ftrax derefter videre heder "at i 
fald det tildrog sig, at Hand, den tilkommende Konge, bode uden 
oegte B^rn, da ffnlde hans Arvinger ingen Arv, enten rorlig etter 
urorltg, fodre af Riget,, (5) saa lader sig atterrede deraf tiende 
det gunstige Sindelag, som de Store i Danmark, efter deres For
fadres bestandige Exempel, bare til deres nye Konges forventelige 
kivs Arvinger og Efterkommere. Hvorledes kunde de og vare 
faldet paa den Tanke, at hans Sonner ffulde ikke have noget 
Haab frem for andre om den faderlige Krone, og at derved det 
reneste Middel ffnlde forspildes til at giore det for Rationen faa 
fordeelagtige Calmarffe Forbund varagtigt efter deres Onffe? At 
dette har varet langt fra deres Tanker, sees klarligen afben to 
Aar derefter i Bergen fornyede Union imellem begge Rigerne 
Danmark og Norge/ hvori de forrige Forbtndelfer saaledes stad- 
fastes, at, naar begge forrettede Rigers Konge ved DFden 
afgik/ og efterlod sig een etter fleere agte Sønner, da skul
de begge Rigers Raad eendragtigen udvalge til Konge 

Ccc z den

(4) De eaent'ige Ord i Brevet ere: Fsrst ak Danmarks Mghe schall beholde och haue syt 
stil Koor efftcr wor Dodh at kesr Soning effler thy at thet <rr et frit Kore-Righe.

(5) Item (saa lyder fremdeles Brevet) siedet swo, at wy afginge vdcn «echte Baarn, thet 
Gudh forbiudhe, tha siule wore Aruinghe enghen Arff rorende eller urorede kreffue af 
Ryghet." Efter Christian den Is Dod forlangte og hans fingre Son, Hertug Friderjf, 
Lolland/ Fallter og Moen. Og omendsiiont der paa denne Fodring i Aaret 1494. fulgte 
saadan en Erklcrring afde forsamlede Ståender, "at, esterdiDanmark varet frit Dal-Rige, 
saa kunde de ikke tillade, at de dertil horende Lande bleve deelte iblant firere Herrer >, saa 
bliver der dog i det herefter i den 12. Anm. anforte Man fest af 152g. meldt om den seed« 
vanliae Afaist i Penge, som tilkom Henugen af hans Fevderne Rige, og som.endnu ikke 
var blevet ham anviist.
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den af dem, (om de agtede for den beqvemmeste, og de an« 
dre anständigen forførgcs i begge Riger. (6) Denne For- 
eening sorttener des storre Opmterksomhed, jo klarere deraf tillige 
sees, hvad man egentligen stal domme om det kort tilforn opret
tede Halmftadffe Forbund, hvorved blev brfluttet, at, efter Chri
stian den Is og Karl Knudfons Dod, skulde af deres Sonner een- 
drcrgteligen udvcrlges en Konge over Danmark og Sverrig; (7) 
og hvor langt det var fra de Danffes rette Hensigt, at lade det 
nogensinde virkelige» komme dertil, at en Sen af Karl Knudfon 
ffulde faae den Danffe Krone/ og deres Konges forventelige Af
kom udelukkes derfra. De udvttste meget meere den ftcerkefte Til- 
bsyelighed til de ftrax derefter udspitrcnde spade Qviste af hans 
Stamme, og ikke faa snart var Printz Johan, der siden blev hans 
Thronfolger, kommet til Verden, forend de ftrax eenstemmigen 
udnavnte ham til deres tilkommende Konge. Med lige Bereed- 
vtllighed blev og i Aaret 1487. Kong Johans endnu ikke sex Aar 
gamle Son, den derefter saa naunkuudige sidste Beherffer over 
det foreenede Nordiffe Monarkte, Christian den anden/ bestemt til 
hans Efterfelger; i hvor vel der hos Printzen/ endnu forend 
hand kom til Negteringen, yttrede sig saadanne Kiendetegn paa en 
hastig og til Grumhed hengiven Gemyts Beskaffenhed, at, da 
-Faderen var dod, tankte end og en Deel af Rigs Randet paa, at 
forandre den ham til Beste fattede Slutning og at tilvende hans 
Farbroder, Hertug Friderik, Riget. (8) Nu kom det vel ikke 

virke-

(6) Den fornyede Union imellem Danmark og Norge, udstaedt i Bergen, Loverdagen ester 
St. Augustini eller d.29. Aug. 1450. hos Huiifeldt S. 1317.

(7) Halmstadske Forrening, oprettet paa Christi Himmelfarts Dag eller d. 13. May 1450. hos 
Hadoiph @.171. og Hvilfeld 850.

(g) De Danste Biffopers Forsvars Skrift, imod Christian den IL hos Hvitftld S. 1231. 
Pii Servilii Ligurini Defenfio Friderici I. M.S. Qui (proceres regni) & ob mores quos 
fubodorati in te malos, ante nobis optionem obtulere eam, quam rex tu eligerere, fed 
quam recipere modeftia roftra detredavit, donec propter facinora mala tua amolitus tu, 
fufcipere cogeremur, ni fervi re fervitutem fub rege alieno nos ac liberi noftri mallemus. 
Herorn var uden Tvrl Detlev Reventlau underrettet, da hand paa Christ an deniisBrsl- 
lups Fest forud forkyndte de Danffe Herrer, at Hertug Friderik stulde derefter blive op- 
hsyet paa Thrsnen.
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virkeligen her til. Men det blev dog besluttet, at beholde ubundne 
Hcender i henseende til Thronfolgen i Fremtiden. Til den Ende 
lod man fig ikke noye med at tndfore t den nye Konges Haank- 
foestning den Betingning, der allerrede havde vcrret hans Fader 
forestrevet, at alle Slotte skulde ved Harrs Dødsfald holdes 
tilRrgs-Raadets Haand, og denne Slots-Lov ey forandres, 
men der blev og udrrykkeligen fat dertil: Hand ffulde ikke be- 
gieere af Rigets Raad eller Indbyggere, at nogen hans 
Søit eller andre i hans Did maatte udvælges til Rouge ef
ter hans D§d; men Danmarks r^aad og Indbyggere fful
de nyde deres frie Val, naar hand ved D-den afglk, med 
mindre hand kunde faae det med deres Minde. Mordes 
her noget imod, da stulde det ingen Rraft have. (9) Dog 
Christian den Ild umaadelige Herste-Gyge lod fig ikke ved nogen 
Forpligtelser tndstrcenke. Ved dend Tilffyndelfe begav hand fig 
paa den farlige Afvcy, fra hvid Betrædelse hand hoytidelige Lofte 
og ErtkS af Pommern endnu friste Fodspor billigen stulde holdt 
ham tilbage. Hand foretog fig uden Betcenkning egenmcegtiqen 
at forandre de udgivne Forskrivninger af Hoveddmcrndene paa 
Kronens Slotte, at de efter hans Dsd vilde holde fig til Rigs- 
Randet med de dem betroede Borge og Fcrstninger, og at stile 
disse Reverser paa hans LtvS-Arvinger; (10) et Foretagende, 

som

(9) Kong Christian den ns kil de Danske og Norske givne Haandfcrstning, ndsterdt i Kioben- 
haun paa Mari« Magdalen« Dag 1513: Item stalle wi annamme alle Glottsloger j 
Danmarcks og Noriges riige off oß rlsteligr Danmarcks oa Roriges riigesraadh oc be- 
plicte oß at antworde thsm fran os o.s.v. ester det varsenllige Indhold af de tvende af 
Kong Hans i Aaret 1483. udstMe Haandstrstninger, nemlig den Halmstadske Reces hos 
Huitfeldt G. 971. og den Calmarste Reces hos Hadorph S. 329. Ocstulle w i (heder 
det derpaa videre) icke begtre aff riigens raadh eller thest indbyggere at negre war son 
eller andre i vor tiidt stall vdwalis till Soning eff er root do'o at bliffue Man Danmarcks 
og Nötiges ri ghens raadh oc indbyggere stnlle nyde theres srii Svor nar wii affgaa vden 
wi kunde haffue thet itheres minde. Giores her nogit emodt tha stal ther inghen macht 
haffue.

(ro) 3 Fnderik den Is Haandf«stning, som er udgivet i Viborg Torsdagen ester Mari« Be
budelse 1523- lcrscr man iblant andre Besvaringer over hans Formand i Regieringen: 
Item sammeledis haffuer hans nåde forwandelek floljlogerne indtiil hans hosstwe oc Barn 

emodt
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som lwdvendigen maatte opvcrkke hos Statens Hoveder den stcrr- 
keste Ridkicrrhed over deres nu atlerrede anden gang saa forscetli- 
gen kroenkte Val-Rettighed. Virkningen af denne aarvaagne 
Omsorg ligger klart for Dagen 1 den Haandfoestning, som, efter 
Kong Christians Affattelse og Undvigelse blev foreskrevet hans Far
broder og Efterfolger Fridertk den I. Man finder at deri ikke alle- 
neste med soerdeles Eftertryk igientages de tvende Puncter, at den 
sædvanlige Slots-Lov skal blive uforandret, og at Standerne ikke 
skal anmodes om at udnavne en Thronfolger, men der figes endog 
i Begyndelsen reent ud, at Hertug Fridecik er udvalt til Konge t 
Christian den Ils Sted, af frie Villie, ikke fordi Hand er en mb# 
føbt ^onge-SØu t Danmark, men formedelst det fyrstelige 
Ord Hand er udi, og hans alttid forte Ehrtftelige Regimente, (n) 
Et saadant Sprog var endnu ikke hort i Danmark. Men man 
havde og med Mid antaget det, og det udtrykte intet mindre end 
Standernes og Indbyggernes rette Sindelag. Jeg kand i dette 
Fald beraabe mig paa deres eget mod den afsatte Konge udgivne 
Manifest, hvori de forglemme den forrige Erklaring, der var dem 
fremmed og usadvanlig, og tale om Sagen i saadan en Tone, 
der kommer narmere overeens rned deres rette Meening. Omend- 

fftont

emodt hans Kongelige ord oc receß." Endnu stärkere udtrykke Gtrnderne sig herom i 
deres mod den afsatte Konge udgivne Mamfest, eller de i Rostilde 1523. daterts Caufis 
cur Epifcopi, Prxlati, Barones &c. regni Dacie juramentum, fubjeéHonem Fidelitatemque 
Regi Chriftiern© renuntiaverunt Le. hus Ludew.g Reliqu. V. Bind. S.Z28.

(n) Brevets egentlige Ord ere: Item stulle wli anname alle flokstogh« wdi Danmarck aff 
Oß elstelige Danmarcks Rigis Raadt Oc beplicrhe roi vß paa wor Rongelige erd oc 
æte at antworde den fran oß 0. s. f. efter Anledning af Christian den ns og hans Faders 
Kong Hanßes Haandfaestninaer. Item effthr thii Danmarcks riige Haffner wceret «ff 
aarilld; tiidt oc strste bezi^ndelsze eth strut Raar riige, Skall wii icke begere aff Ru
gens Raadt eller Rigens indbyggere at nvghcr wor szönn eller anden stall wdwellies tiil 
Konnyngeffther wor doed at bli'ffue men Danmarcks Riiges Raadt og indbyggere stulle 
nyde theres stii Kaar uaar wi affqange. Gioris her noget emodt tha stakl thet inghen 
macht haffue wthen wii kunde haffne thet i theres mynde- Og i Indgangen: At wii 
wdi forscrevne Konnyng Christirrns strebt haffwe nu igien - - met wor ffrii willige oe 
Koor keest, fulldbürdet oc samtycket hogborne förste her ffriderik - - ffor een fulldmectüge 
herre oc Konnyng offner all Danmarck at bliffu« icke anseemdis thet hans nåde er en 
indsood Rsnnyng szönn wdi Danmarck, men thet fyrstelige ordt »c christelige Regi
ment hans, nabe föölger oc alle tiidt holldet haffuer-
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ffiont vi (sige de) havde kundet udvcrlge nogen anden udlcrndisk 
Konge eller Herre til at regiere over os/ saa have vt dog betragtet 
Hertug Frideriks Fyrstelige Dyder, og hans altiid over hans Un« 
dersaatter forte priiselige Regtering, og derfor samdrcrgtigen ud« 
valt ham til vor Konge; i videre Betragtning, at hand er 
kommet af Kongelig Stamme i Danmark, er fKdt en Kon
ges øøtt/ og frem for alle andre Fyrster berettiget ti! det 
Mderne Rige, siden hand endnu ikke deraf har. bekommet 
sin strdvanltge Deel i penge. (12) Vel falder og her fom noget 
besynderligt i Synene, at Nationen melder saaledes om det for 
Herlugen'udfaldns Konge-Val/ at den derved udtrykkellgen ro« 
ser sig af at have haft Act til at kalde i hans Sted nogen anden 
fremmed Herre ti! Thronen. Dog dette maae atter forklares af 
den Aarsag, som Christian den IL havde givet de Store i Danmark 
til at tage deres Val-Rettighed i agt meere end nogensinde tilforn. 
Deres Ord maae og ingenlundesaaledes forftaaes, ligesom devare 
anderledes sindede tmod-Hertug Frldertk, end tilforn efter Kong 
Hanses Dod (13), og at de virkeligen ftode t tvil, om de ffulde 

Ddd heller

(12) Caufs, cur Epifcopi, Prælati, Barones Le. regni Daciæ juramentum, fubjeéHonem 
fidelitatemqve Regi Chriftierno renuntiaverunt &c. ap, Ludewig T. V. p. 334. ibi: 
Tainetfi etiam Extraneum aliquem Chriftianum Regein five dominum, cujus imperio 
Regnum nofirum regeretur atque gubernaretur, deligere potuiflemus, tamen refpexiinus 
longum atque chriftianum /egimen, principales virtutes, pie tatem atque juftitiam, quaillu* 
ftrisfimns princeps & dominus dominus Friderictis - - - fubditos Tuos ab initio regimento
rum' - - - gubernavit, & ideo pro rege & domino noftro unanimiter atque concordi
ter fu per totam Daciam elegimus , ad caufiam etiam, quod principalis gratia fiia e 
regio fiemmate Dacia orta, Regis filius nata, & ad ejusmodi regnum pre omnibus aliis 
principibus, ex't quo illufiri[fime, gratie fine confiueta pecuniarum legit tim a quota a pa
terno regno usque in baue diem minine exolata, jus habeat. Dejlige TaleMüaiM' fßt'C; 
komme og i andre denne store Tildragelse angaaende Breve i den HL Deel af det Kisben- 
hannffe Didenffabrrs SElssabs Skrifter S- 66. oghos HuiLfeldtS. 1200. I særde
leshed heder der paa det fsrste Sted meget eftMykkelizen: Hertvg Fnderik er f^dt ud
as srnd dans? Dlod.

<13) S- forhen den 8. Anm.
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heller tage ham eller nogen anden fremmed Fyrste. Deres Tale- 
maade, at de havde kunder valge en fremmed Konge eller Her
re (14)/ giver ingen Anledning hl faadan Forklaring. Og det 
sees af alle Omstoendigheder at de have tcenkt tvertimod. Den Til
tale, hvilken Hertugen, som en Printz af det Kongelige Huns, syn
tes at have til Thronen , hans gode Rygte og pristlige Regimente/ 
Misforstaaelsm imellem ham og Kong Christian, en saa noer og 
hastig Hielp> fom det Partie, der ftrlod denne, kunde nyde af 
hin, ja og den ufocbtgcrngeltge Folge, som vilde flyde deraf, om 
de gik Farbroderen forbi, at hand strap havde flaaet sig til sin Bro- 
der Son, og af alle Krcefter understottet dennes vaklende Throne, 
vare lutter Grunde, som faldt i Kynene. og tillode ikke nogen For
haling eller Tvilraadighed ved hans Udvcrlgelse. Vi finde og vir- 
keligen, at Mogens Munk, ved hvilkende Jydffe Bissoper og Rigs 
Raader lode Christian den 11. overbringe deres Opsigelses Brev, bar 
tillige faaet deres Brev med til Hertug Frtderik, hvorved de tilbede 
denne det stederne Rige. Ja, det som fuldkommeligen afgior Sagen, 
den samme Munck, havde allerede for hen , efter den Fuldmagt 
ham var givet strax i det forste Forbund imod Kong Christian (15), 
hemmeligen vceret hos Hertugen, og, ferend Oproret offentligen 
udbrod , var iglen kommet tilbage med et fornoyeligt Svar. Alt- 
saa , omendssiont der endnu i Historien findes Spor deraf, at 
Kongen i Skotland Jacob V, som Christian ben Is Datters Son
ne-Son, saa og Kongen af Frankerig Frantz den I. og Hertug 
Karl til Geldern , begge Keyser Karl den Vs ivrige Modstandere, 
ere og ved denne Leylighed komne paa Tapetet, saa er dog intet 
visiere,. end at lnan alleeneste i Nodefald , saa loenge det endnu 

var
(14) Hos Petersen Holst. Chron: CLIX; Chytr.- Säxom L". X. p; 267; og Hulks. S. 

12:9. lyder dette Sked noget anderledes. Det heder, man bar ikke vceret imod, eller,, 
man har været i den Meening at vælge en fremmedKonge eller Herre. Men jeg fol
ger billigen Ludewigs Udgave, hvilken,, som hand bevidner i Fortalen S. 18. har haft 
Caneellie-Concepten i Hænder.

(15) De Jydffe Bispers og Rigs-RaadersForbund imod Christian benn. af. Thymæ Dagz 
IZ22, i det.Kiobenhavnffe.Sælstabs Skrifler M. Deel. S- 66.^
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var u-afgiordt, om Hertugen vilde og rage tmod den ham tiltcrnkte 
Krone, har taget disse fremmede Herrer L nogen Betragtning, 
uden at indlade sig med nogen af dem i den ringeste virkelige Un
derhandling (i 6). Og lige saa lidet kand der af de folgende Tiber 
fremvises et E,rempel, at vore Forfadre have tcenkt paa at udeluk
ke Kong Friderik den Is Efterkommere fra Riget. De lode meget 
mere, ftcar efter hans Dod, see et gandffe andet Sindelag, da, i 
det bekienbte Forbund tmellem Danmarks Rige og Hertugdomene 
Slesvig, og Holsteen, den Pnnct blev indfort, at dette Forbund 
ffulde ftaae ved Magt, saa lcmge nogen af Kong Fulderiks 
Blod var og blev Konge i Danmark, og siden fremdeles til 
evig Wd (17). Ja hvad end mere er, veo ben forderveltge og 
blodige Krtg, fom det forhalede Konge-Val herpaa forvoldte Ri» 
get, bleve de anseeligste i Nationen bevcrgede til at vige gandffe og 
aldeles fra dm efter Kong HansesDod antagne Grund-Scrtning; 
at man ikke t forveyen vilde udnoevne nogen Thronfolger, og at 
give Kong Christian den IIL, ftrax ved hans Regtertngs Tiltrcedel- 
fe, ben Forsikkrtag, at hans forstefodte Son, Hertug Friderik, som 
davar to Aar gammel, eller hvilkensombelst ellers af hans Sonnee 
der overlevede ham, ffulde komme paa Thronen efter hans Dod, og 
i fald alle hans SennervedDoden afgik ferend Hand, da ffulde Rigs- 
Raadet strax med hans Raad,Villie og Forevtdende vcelge og udnav
ne ben lom efter ham ffulde regiere Danmarks Rige (18). Denne

Db 2 sam-

(16) S. herom Gram over Meurfium col. 791..

(17) Forbund imellem Danmarks Rige og Fmstendommene Slesvig og Holsteen, oprettet r 
Rensborg Fredagen efter Andre« 1533. Och schall thctt forbunlt och Conftderatz staa och 
bliffue saa lenge Stormegtige Hogbvrue forstis Konning Frederichs blodt er och bliffuer 
Konningh i Danma.ck Dg silden framdelis till euigh liidt.

(18) S. den af Kong Christian den III. og StKuderne Mandagen ester Smronis og Judlv 1536. 
i Kisbenhavn oprettede Reces, i Grams Till«g til Cragii Hift. cbriftiani in. S- 20. 
Derfor er og den paa samme Dag af denne Konge udgivne Haandf«stning i denne Post 
gandffe anderledes forfattet end de forhen i ben 9. og n. Amn«rk. anforte Haandfast- 
vinger af Christiansen H. og Friderik den I. "Ziem cheder det) ffulle wi w«re forplig-

tighk
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samme bedre Indsigt i Statens sande Nytte havde og herefter den 
Virkning, at Fridertkdm US Son og Efterfolger Christian IV. og 
herefter tgien dennes forstefodte Son Printz Christian, bleve i deres 
speede Ungdom med den storste Eendrergtrghed valte og hyldede til 
Riget, saa og at, da nysbemeldte Printz Christian var kort for Fa
deren afgaaet ved Doven, blev hans yngre Broders Hertug Fride- 
riks Udvcrlgelse uden Forhaling af Ståenderne bevilget, og hand, 
efter deres udgivne reene Fuldmagter, ftrax t de forste Dage vir- 
keligen valt paa den almindelige Rigs-Dag, som den gamle Kom 
ge, endnu for sin Dod, havde udffrevct i Kiobenhavn til at fuld« 
fore dette Verk (19). Og omendffiont Adelens Deputerede, i deres 
Erkloering om dette Val, uden tvil efter Rigets Hofmester Ul« 
felds Tilffyndelse, paa nye indfsrte den ncesten forglemte Clauful 
i Kong Friderik den is Haandfcestning, at man havde udvcrlget 
ham, ikke, fordr hand var en ttibføb Konge-G-n i Dan- 
mark, men formedelst hans fyrstelige Ord og Navn rc. og de tilli
ge forlangte, at, iblant andre i Le nyere Haandfcestninger ude
ladt? Puncter', ogfaa denne maatte udtrykkeligen, ved denne Leylig- 

hed,

light alle Slodsloffue wnder Danmarcks Krone i saa maade fran oß ak antworde at Holle 
tii! ro or sons hand epker root dodt oc affgaug rc." Og videre- "Och stal! Danmarcks Rige 
wcrreoc bliffae elt ftiit Kore-Ruge stmthetaf arilds iiidt rocvrctt Haffner. Dog dcffe for- 
screvne Article lydende om war Son oc then forligelße rodi alle maade rofforkienkelig." 3 
de nyer« af FrederikH. Christian IV. og Fridcrik Hl. udstcedke Haandfcestninger er den Ar
tikel om Slotsloven nKsten Ord for Ord igientagek af Friderik den is; menden ncrstssl- 
gende Artikel mcerkeligen so-korket- Oc stal (saa lyder den) Danmarkis Rüge were oc bliff- 
ue et fiiit Kore-Rige, som thet er, vc aff errilds tiii> werit haffucr.

(19) Disse Omsterndsgheder sees af Kong Christian den iv$ Udstrivning iil Rigets Raad og 
StKndcr, angaaende hans Sons Hertug Fridcriks Val, og en til den Ende paa den ncrst- 
fslgende i7deApril i Kiobenhavn berammet almindelig Rigsdag, dat. Kiobenhavn d. 28. 
gio». 1647; af den Fuldmagt, som blevgivcNdcn Jydste Adels Afstikkede, i Viborg d. z. 
Febr.1648; af Ridderstabersi Kiobenhavn forsamlede Deputerede deres Erklcrrina dat. d. 
17.21'pri! s. Aar, angaaende deres for Hertug Friderik udfaldne Val, cg af Val-Brevene, 
font sammesteds udfierdtes paa Kiobstcrdernes vegne d. 19. Apr. paa Gejstlighedens vegne s. 
Dag, paa Capitlernes vegne d. 20. Apr. paa Gorse Academies vegne s. Daa, paa Kieb,n- 
havns Universitets vegne d. 28. April, og af Rigets Raad og Riddcrssabets Deputere
de d.4. May. Man seer heraf, hvor ugrundei det er, at Uiftld ssulde have haabet at 
vende Kz> gevallet paa sig, eller en af hans Sonaer; eller at man 1 Danmark skulde 
have haft i sinde (efter et Rygte, foin ciwnuts Mewoires 1 Bind S. 280. melder vm) gandste 
at blive uden Konge.
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hed, afdeoeldre igiemages, at tagen Thronfolger ffulde iforvey? 
en udnavnes; saa findes dog htin Clausu! ikke t der derefter af Ade
lens Deputerede, tillige med Rigets Raad udstoedte forrnelige 
Val-Brev, og hvad deres Forlangende, at ingen Thronfolger fful
de meere udnavnes, angaaer, blev det gandffe satt til fide: hvilket 
sees saavel af den nye Konges HaanLfceftuing(2O), som og af den 
hans Son Prmtz lChriftian allerede i Zunius 1650. forfikkrede 
Thronfolge. Men sårdeles udviiste Nationen sin vedvarende Klar
lighed tilden af Guds Forchn udkaarne Oldenborgffe Stamme, 
i det at den omsider hoytideligen afstod sin Ret til at vorige sine Re- 
gentere, Kongen og hans gandffe Afkom til Beste, ogarvcligenover- 
gave ham enu-indffroenketMagt og Herredom. Nu haaber jeg, at 
det klarligen sees, hvad man egentltgen maae domme om Meeningen 
af det udtrykkelige Forbehold soin findes i vore Kongers forrige 
Haandfcrftmnzer fra 1448. asiihenseende ti! Nationens Val-Nettig. 
hed. Naar man samler alting tilhobe, gaaer Sagen ud derpaa. 
Alleenefte den Hastighed, hvormed Erik af Pommern endeligen 
vilde have Hertug Bogislaf til sin Esterfolger, har giver, de Dan
ske Anledning til at indfore den Punct om Deres frie Konge-Val i 
Christian den is Haandfceftning, og formodentligen allerrede i 
Christopher den His. Mand havde herved ingen Tanke, som sigte
de til at forbigaae den Kongelige Familie ved Thronens Besæt
telse. De samtlige Stander bleve meget mere endog derefter 
stedse ved at beholde den Kierlighcd, som Nationen engang havde 
fattet for deres Kongers Blod, og lode sig end ikke, i Grunden, 
drage derfra ved det ret forftetlige Indgreb, som ffeedte i deres 
Val-Rettighed under Christian den II; endffiont dette saa hastigen 
iglen vovede Forjog, at betage Dem egenmoegtigen deresgamle Ret, 
opvakte i feer hos Rigs Randet og Adelen en meget aarvaagen og 
ivrig Omsorg for at handthoeve den, og det der over ffeedte, at 
man ved hans Esterfolgers Friderik den Is Udvælgelse affecterte at 
bruge saadanue Talemaader, hvilke, naarffeforstaaes gandffe noye 
ester Bogstaven, ikke lode det Kongelige Huus beholde noget Haab 

Dd 3 stem
(20) S. den fsrestaaende i8. Anm.
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frem for andre til Thronen. Saaledes er det egentltgen bessaffet 
med det bekiendte Forbehold af et frit Konge-Val, i Christian 
den Id Haandftestntng. Bliver den nu saaledes paa den rette Si
de betragtet, saa er deri aldeles intet at finde, hvoraf med noget 
Skin kunde drages den Folge , at de Dansse have sat Kronen paa 
en Herre, der tilkom et anseeligt Sted iblant deres forrige tndfodte 
Kongers endnu overblevne Efterkommere, uden i mindste Maade 
at see hcrpaa, og blot af andre bevægende Aarsager.

§. i6.

.Hvorfor dctikks Det sseer ikke uden med velberaad Hu, at jeg 
marffe UnjM, al forklarer den oftbemeldte Artikel i Kong Christian den 
bemeldte Puuct rr Is Haandfoeftning blot og allenefte af de da værende 
Christian "s RigsRaaders Omhyggelighed for at handthæve de- 
Haandfcrstning; res ældgamle Maade at besatte Thronen i Dan- 
omentfflsnt det mark/ og at jeg ikke hos dennem soetter forud nogen 
ea Folge af deimr Henfigt til denCalmarffe Union, og det derudi grun- 
union, at hand dedesrie Konge-Val. Vi have allerrede omstænde- 
«<» af det fi ligen scet, hvor noye den Dansse Nation rettede sig 
Rigs-Raad de efter Rigets gamle Grund-Forfatning, endnu under 
andre Ståender u- Erik af Pommern, da det, kort for hans Undvige!- 
ßofpurte. kom an paa at udnavne hans Efterfolger (I).
Dog alligevel var den Calinarsse Union paa den Liid kort tilforn 
fornyet og nærmere bestemt; i stedet for at den, i vort Tilfælde, 
var paa det yderste at blive gandsse adssillt, ja var allerrede vir- 
keligen ophævet, ved det at de Svensse havde selv allene udvalt 
og kronet Karl Knudson. Og hvad bedsver det mange Ord? Den 
i Friderik den Is Haandfcestning indeholdte Igientagelse og noyere 
Bestemmelse af Len Artikel, fom her tales om, giør Sagen gaud- 
ffe utvilagtig. Det heder der klart og tydeligen: Danmark har fra 
Arilds Did og fyrste Begyndelse været et ftit Val-Rige (2);

(1) S. forhen bee IX. §.

(2) S. den il, Anm. til foregaaende
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en Talemaade, der, som enhver begriber, aldeles ingen Hensigt 
har til det Calmarfle Forbund. Saa afgiort tmidtertttv four dette 
er , saa tyde ligen sees det derimod, at en anden Omstændighed, der 
rr forefaldet ved Christian den Is Udveelgelfe, maae for den ftorfte 
Deel forklares af de Nordiske Rigers Foreening, og holdes for en 
Folge deraf. Efter denne Monarks forestaaende Val-Historie 
har det Danske Rigs-Raad, paa alle Kongerigets Indbyggeres 
Vegne/ uden Nationens Fuldmagt eller foregaaende Samtykke, 
udscet og bestemt ham til Thronen (3 ). Intet kunde vel mindre 
komme overseas med Danmarks celdgamle Forfatning. Ester 
denne var alting ved Konge-Val kommet an paa de samtlige, ester 
Kongerigets Hoved-Provtntser fordeelte Jndvaanere og deres ind
byrdes Foreening, og det var kun med Tiden kommet dertil, at, i 
enhver Provints, Bifloperne, Prælaterne, Landsdommerne 
LoensmKNdene, Hovedsmcrndene, og de anseeligste af Adelen, der 
og til deels vare Rigs-Raader, egentligen gave Udflaget, saavel her- 
ndi, som ellers ide paa det almindelige Lands Ting i Provintsen 
forekommende Sager. Endnu i den Skrivelse, fom de fornemste t 
Skaane afsendte til de Iydffe angaaende Kong Olufs Udvcelgelfe, 
laber sig denne Vedtcegt tydeligen see; oz de Breve, fom blcveud- 
stcedte, angaaende hans Moders, Dronning Margretes Val og 
Hylding, indeholde intet, hvoraf man kunde siutte, at der var indfort 
noget nyt i denne Post (4), at jeg ikke stal tale om Erik afPommern 
hans Udvcelgelfe, hvorom vi have ingen faa omftceudelig Efterretning. 
Men efter at den Nordiske Foreening havde dcrpaa giort det til en 
Rettesnor, at en Konge over alle tre forbundne Niger fluide altiid 
famdrcrgtigen vcrlges af Rigernes Raad og Mand , og i den 
fornyede Union af 1436, paa det Sted, hvor Kongevallet over
drages til fyrretiuge Fuldmægtige af hvert Rige, t alt hundrede 
og tiuge Personer, de eftertcenkeliqe Ord vare indforte , at man 
vilde seent faae en Rouge, dersom hand ikke kunde valges paa 

anden
(3) S. forhen den XII. §.
(4) Skrivelse fra de fornemste i Skaane UldeJydske afMk 1376. hos Hvilf,-S. 556. Bie« 

se* fif 1387. hos samme, 573- og f. Sider.,



400 Tilforladelig Underretning om den Rordiffe
anden Maade, end at rnan forsanrlede hver Mand af alle 
tre Riger; og derforuden den nye Stats-Samfund imellem de 
forbundne Kongeriger havde givet Rigs-Raaderne mangfoldig An
ledning til at udbredel deres Magt og Anseelfe, og ncesten paa egen 
Haand at afgiore alle offentlige Sager, faa foraarfagede alt dette, 
at og Rigs Raadct i Danmark begyndte at reyse Hovedet ivcriret 
mere end tilforn, cg i fter at tilegne sig nye Rettigheder ved Thro- 
mus Bestettelfe. Allerede e fter Kong Eriks Bortreise toge de Dan-
ffeRigs-Raader ikke i Betcenkning, paa egen Haand og Ståen
derne u-adspurte, at kalde Christopher af Beyeren ind i Riget, 
berpaa at afscette hans undvigede Morbroder, og at erklcrre ham. 
Hertugen, til Rigets Forstander; lutter faadanne Ting, som 
giorde hans ikke loenge derefter paafulgte hoytidelige Udvælgelse og 
Udraabelse til Konge i Danmark nodvendig og til en blotCeremonte. 
Og denne gang toge de Danffe Rigs-Raader sig endog den Myn
dighed, paa egen Haand at foreskrive Greven af Oldenborg, hvil
ken de havde bestemt til Kong Christophers Esterfolger, en Haand- 
fcestning, en'onil forend hand formeltgen var udvalt. Og da den 
Rordiffe Union ved Christian den L atter igien blev oprettet, gav 
den de Danffe Rigs-Raader god Leyltghed tll at stelle sig stedse fa
stere i den Besiddelse, so>n de engang vare komne i; hvilket i feer vi
fer sig deraf at den i Anret 1450. i Bergen fornyede Foreening 
imellem Kongerigerne Danmark og Norge udtrykkeligsn overlader 
Thronens Bestlltelse i fremtiden til begge 2Mecs Rand, og den 
Calmarffe Reces af 148Z. tydeligen melder orn at alle tre Rigers 
Raad ffa! forecite sig om at udvcelge en Aonge (5). Saale- 
ledes vare da Sagerne allerede i den Stand, da Unionen derefter 
blev ophoevct, at det i den folgende Tiid blev endog udtrykkeligen 
tilstaaet RigsRaaderne af de andre Stcender i Kongeriget, alleene 
at besorge Konge-Vattet, og Adelen selv, som kun, i flige Tilfoel- 
de, blev kaldet ti! at tage Deel i Rigs-Raadets Slutning, lod sig 

noye
(5) Fornyede Union imellem Kongerigerne Donmark og Norge af 1450. hos Hmtfelv S. 1317. 

Den Cnlmarsse Reces af 1483- hos Hadorph S. 329.
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ueye nled den LEre at underskrive! den. (6) Hvor stor i Al
mindelighed det Danske Rigs- Raads tilvorende Magt allerede var, 
da Christian i. kom til Thronen, udviiser det gandffe Indhold af 
den Capitulation som blev ham forelagt af Rigs - Raaderne selv, 
paa samtlige Indbyggernes Vegne; hvilken til alle de Ting, der 
angaae det gemeene Vccsen, ja endog til at begynde en Krig, eller 
at paalegge nye Skatter, udkrcever blot Nigs-Raadets Samtykke, og 
gandffe forbigaaer S teenderne. (7) Paa samme Fod finde vi og hans 

E e e Sons

[6] Saaledes, da Bisperne og Rigs»Raaderne i Jylland, tillige med Adelen sammesteds, 
havde opsagt Christian den II. Lydighed, blev hans Farbroder Friderik L, efter den ham fort5 
lagte Haandfastning, udvaldt af dem, uden at kalde dertil de svri'ge Jndvaaners i den
ne Pwvints. Og at det er ikke gaaet anderledes tilmed hans Ssns og Esterfolgers Chri
stian den lu. Val, bevidne deaf Hvitfeld S. 1424-1426 meddeelte Breve. Men i 
Besynderlighed er den Maade mKrkvardig, hvorledes hans Son, Hertug Frederik, 
ester den i Kiobcnhavn i A. 1536 oprettede Reces, i Tilloegget til Cragii Hift. chrl- 
ftiani III. @.22., blev udnKvnt til Thronfolger. Printzen blev egentlige» udvalt af 
Rigs'Raadet, og dette Dal samtykke Adelen og Ridderstabet, uden at der tales om de 
Afstikkede fra Staderne cg Herrederne, om hvilke der dog meldes i Indgangen af 
Rkcessen. Og omendstiont denne unge Printzes Val blev derefter, ved hans Hylding 
stadsastet formedelst Folkets Bifald; (populi fuffragiis, striver crag. Hift. chriftiani ill 
S. 249.) saa var dog dette virkeligen intet andet, end et Fryde-Skriig, hvorved den 
allerede udncrvnte Thronfolger blev erkiendt og antaget derfor. Samme Dom maae 
mand falde om Christian den IV. og hans Sons Printz Christians Val; hrorom Slan
ge i denne Konges Histories IB- 60 S. og li B. 428 S. ester Herr Professor Schlegels 
Udgave, og sardeles denne i de hosfoyrde Anmcerkuinger, giver omstandelig Efterretning. 
Ved Kong Friderik den in. Udvalgelse begyndte Gejstligheden og Borgerskabet stärkere end 
tilfornat paastaae, at de vilde virkelige« have Deel i Val-Forretningen. Holbergs Danm. 
Rig. Hist- IR Bind 25 S. Men det udvisser og, at der allerede i Gemytterne har varet 
en Gåring, som lidet efter brod ud i den bekiendte Stats-Forandring.

[7] I Kong Olufs Haandfastuing hos Westphal. Monum. Tom. IV. col. 1777. og allerede i 
Kong Christopher den II. sammesteds col. 1770. udkraves velog, til at begynde en Krig, 
alleneste Pralaternes og de fornemmeste i Riget (Prælatorum & potiorum regni) deres 
Samtykke; til sikkert Beviis, at Danmarks Forfatning alt i de Tider (og hvo veed, 
hvor lange forhen 1) har haft noget aristocratist i sig. Dog om end ved Prælaterne og

de
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Sens og Senne-Sens Haandfceftninger indrettede, (8) og deri endnu 
videre forordnet, at Kongen ffulde annamme alle Slotslove afRigs- 
Raadet, og at de, som havde Slottene i Forlcening, ffulde, naar 
hand ved Deden afgik, holde sig dermed til Nigs-Raadet; at de 
Pladfe, som bleve ledige i Nigs-Raadet, ffulde bescettes efter de 
evrige Medlemmers Raad; at naar en af Rigs-Randet ffilte sig 
fra hans Medbredre, og fegte at smigre sig ind hos Kongen, da 
ffulde hand med Blusel vises ud af Randet og nldrig meere komme 
ind igien; nt Kongen skulde ftnnde enhver til rette for Rigets Rnnd, 
o. s. ft. Snnledes vnr dn Regierings Foruren i Danmark, da 
den Nordiske Stats -Foreening blev ophcevet, virkeligen nceften 
Ariftocrntiff, og Roret gandffe i Rigs-Raadets Hcender, etter i 
Almindelighed i den indfodte Adels, hvilken, efter de nysommeldte 
Kong Johans og Christian den II. Val - Capitulntioner, kunde 
atteeneste giore Tiltale pan Rigs - Rands Vcerdigheden, og pan 
Slottenes, Lcenenes og Landstingenes Forlcening. Og denne Re
giments Forfatning sogte mand fuldkommeligen at indrette ogstad- 
fcefte ved deniKongFriderikden i. Haandfceftning indrykkede Punct, 
at i Fremtiden ingen andre end indlcendffe af Adel skulde komme til 
Bispedoinmene. (9) Ihvorvel det blev gandffe forandret.

med

de Fornemste burde gandffe allem« fostaacs Rigets Raad, hvilket ikke er aldeles afgiort, 
faa var dog denne Talemaade maaffec med Fliid indviklet i en flags Tvetydighed. Gaa- 
ledes har og Wilde Suec. Hift Pragrn. Cap. III. Seft. ii. §. 26. p. 4)9. ihrnseende til 
hans ArderneLand bemarket, at den Artikel hvorved Kongen udtrykkeligen forbindes 
at fore Regeringen ester Rgs-Raadets Raad, er forsr indfort i Kong Christophers 
Svenffe Lov.

[8] Allenesie, at ved Skatters Udffrivning Adelens og nogle af Almuen deres Samtykke blev
betinget.

[9] Dm gandffe Artikel lyder faa: Item mille eller skulle mil alldrig efther thenne Dag tiik-
steda at noghni ffal eligeris eller mdwellies tiil nogen B scopdom her wdi Rüget wthen 
then som indfod ar i Danmark as Riddere og swenne ep heller til nogen Pralatedom wden 
Rügens indfod mend af Rrddere og swennc heller oc Doctores wdi then hellige (Trifft 

eller
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med Bisperne, ved den lidet derefter i Danmark indforte Kirke- 
Reformation. De bleve alle afsatte og udelukte af Rigs - R aadet, 
og den Deel de havde haft i Regieringen, tilfaldt de Verdslige 
Rigs Raader. Paa den Maade syntes nu vel disse at have vun
det noget anseeligt. Dog i sig selv havde Rigs - Raadet og Adelen 
ligesom mistet en Arm i det saa rige og mcegtige Clerisie; den Kongelige 
Magt og Myndighed havde derimod meerkeligen taget til,ved de forrige 
Biffopers samtlige Stifts - Godser, der bleve lagte til Kronen, og 
end allenefte ved disse farlige Fredsforstyrreres Afffasselse; og der« 
hos fundet en ny Stotte i deres Efterfolgere og den dem undergivne 
Geiftlighed, da denne gandffe Orden, der kunde agtes for betydelig for
medelst sin Indflydelse i Borger-og Bonde-Standen, holdt desto 
fastere ved det Kongelige Huns, jo mindre den havde at sige, i Re
gierings Sager, efter den Indretning, der var igivet Staten, ved 
den Angsburgiffe Troes Bekiendelses Antagelse. Det var allerede 
et nmgtigt Stod, som det i Danmark kuldkastede Hierarchie tillige 
havde givet det Aristocratiffe Regimente. Og ikke des mindre lode 
Rigs-Raaderne og Adelen sig saaledes indtage af deres Herlighe
ders vedvarende Glands, at de derover gandffe forglemte, at deres 
Krcefter vare virkeligen meget fvcrkkede. Saasom de derfor sogte 
meere og meere at udstrcrkke deres derforuden anseelige Forderte, 
tildet regierende HuusesAfbrcek og de ovrige Stcenders Betrecn- 
gelse, og at vcelte de almindelige Tynger paa disse alleene; saa 
maatte Strängen,der blev spcendt for hoyt, omsider briste, og den store 
Stats - Forandring' paafolge, som har sat vore Eenevolds Mo- 

Eee 2 uarker

ell-r Kirkrlogen Heller andere werde oc larde mend som ther tiill dwelig oc noktige at, 
som dog danske food ar, wthen wik kandt thet haffue met Danmarks Riigis Raa
willige oc samtykke.
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narker i den Stand, at lade deres store Egenskaber og Hensig
ter ret virke til det gemeene Beste, og giere dette sidste Aarhundret 
markvardigt ved sira mange uforglemmelige Amindelftr af deres u- 
indffrankte faderligeKiarlighed og Omhue.En Tildragelse,hvis Erin
dring vijustpaa denne Tiid, daDanmarks Lyksalighed er stigettilde 
omliggende Nationers Forundring, med en almindelig og uforstilt 
Glade fornye, og foreene vore inderlige Lmffer, at den Hoyeste, 
hvis Haand har plantet den Oldenborgffe Stamme i disse Riger, 
og allerede faa lange opholdt den i blomstrende Stand, maae giere 
dens Eenevolds Magt og milde Regiering varagtig til Verdens 
Ende.

Beffri


