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Udfigt over Nordens Forfatning 
mod Slutningen af 14de Aarhundrede, 

fom

Indledning 

til nogle

Bemærkninger ever Aa'rfagerne til Kalmar - Unionens 
Ophævelfe.

Et

Indbyd elfésfkrift
ui

de Höitideligheder, hvormed Odenfe Kathedral- 
Skole helligholder Hs. Kongelige Majeftæts höie 

Födfels - Fcft næHkommende 29 Jmuarii a. c.
i

Gymnaficts ftörre Horefal.
af

T Tv ojel.
Overlærer ved bemeldte Katliedral - Skole.

Odenfe, 1808.
Trykt hos S. Hempel, 

Eier af Fyens Stifts Adreffekomtoir og Bogtrykkeri«.



J^ire Aarhundrede ere forløbne, fiden Margaretha ved fin 

Statskloglkab fuldførte den af hendes Fader Valdemar den 
fjerde lagte plan og forenede de tre Nordifice Riger under 
eet Overhoved. — En Forbindelfe, fom om Omftændighederne 
havde tilladt det, kunde havt uberegnelige Følger ikke al
ene for Nordens, men for hele Europas Udfeende og For
fatning,

Naturen lelv fynes ved at afftikke de Skandinavifke Lan
des Grændfer, og ved at befolke diffe Land© med Mehne*  
ilter af eens Herkonlft, eens Sprog, ReligiOh, Sæder og 
Skikke, tydelig nok at have anviift dille Nordboere den nøyefte 
indbyrdes Forening , fom en Betingelfe, uden hvilken en fidd- 
kommen Nationallykfalighed, grundet paa indvortes Kraft 
og udvortes Agtelfe, ikke kunde opnaaes: og Naturens Vink 
ere Befalinger, der ingenfinde uftraffet lade fig oveitræde. 
Der gives Lande — uger een af vore Dages for f.ne philo« 
fophifke og hiftoriike Skrifter lige agtet Forfatter^*)  — font 

*) Frof. Hegewifch i Kiel, i hvis Hillor, Philof. u. Li« 
terarif he Schriften i. 74 - p5. findes en fortreffelig Af« 
handling over Kalmar - Unionen.
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ere af Naturen felv faaledes dannede, at Man, faafnartMan 
Fjender deres phyfilke Befkafienhed og Beliggenhed, ikke 
kan andet end dømme, »Dette Land kan knus da nyttes i 
den høyefte muelige Grad af Beboerne, naar diffe udgjøre 
een Nation; deelt imellem flere foHkjellige Folk (og Stater) , 
kan det langtfra ikke bringe dem alle mueligeFordele; maa 
det tvertimod opvække Misundeile, Had , Fjendlkab og Krige 
iblandt dem". Anvendelfen heraf paa vort Norden er faa 
let Fordelene en fand og varig Union tilbyder, faa indly- 
fendc, og Følgerne af Adlkillelfen faa bekjendte, at de 
til mit nærværende Øjemed her ganfke kunne forbigaaes. 
Men ikke altene for Norden, ogfaa for Europa, for hele 
Menneflteheden vigtige maatte Følgerne af et Nordilk Mon- 
arkie til alle Tider blive. En duelig Fyrfle, der, felv 
tryg for fremmed Erobrelyft, ved fit Lands naturlige Befkaf- 
fenhed og fit Folks Magt og Kjerlighed, bød over Nor
dens ved Almeenaand forenede Kraft, underHøttedes af 
Nordboens gamle urokkelige Mod og Kjerlighed til Frihedj 
Fædreland og Konge,— en faadan Fyrfte, en faed an Stat, 
hvilket mægtigt og naturligt Bolværk vilde de ikke være 
mod hiint koloffale Rige, fom Man med flørre Ret kan 
kalde en Verden, end en Stat? Hvilket Værn mod det 
faa længe og ængfielig befrygtede Univerfal-Monarkie, der 
neppe fuldstændigere og paa anden Maade kan realiferes, 
end i vore Dage er Ikeet? Og endelig, hvilken gjeldende 
og agtet Stemme maatte detforenede Skandinavien afgive ved 
Afgjørelfenafdet vigtige Spprgsmaal om Havenes Frihed eller 
Trældom, fom nui mere end eet Decennium beflandig har lagt, 
nyt Tønder til den Brand, der har udbredt fine Liier til 
defjernefte Egne paa Kloden , fortæret faa mangen Stats-Byg- 
ning i vor Verdens Deel, og endnu uflukket, truer flere 
af de fparfomt levnede medUndergang?
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Og <log vare de Norclifke Riger —■ fiver Lngerbring — 
åldrig fvagere, end under Kalmar-Unionen; men — feier 
han til — de vare og aldrig mindre forenede. Indbyrdes 
Tvedragt vendte det ene Riges Sværd mod det andet, og 
Partieaand og Had tærede den Kraft, fom rigtig anvendt) 
flø tide have gjort Norden indvortes lykkelig og udvortes 
hædret. Neppe favnedes Margarethas den kraftige ITaand, 
der havde grundet og opført denne af udvortes Anfeelfe 
foa herlige. Bygning, førend dens indvortes Brøftfældighed 
ikke længere kunde (kjules under hendes frage og ukloge 
Eftermand. Erik af Pommern arvede vel hendes .Krone > 
meu ikke hendes Aand, og Unionen begyndte at vakle- 
Han vap bedre (kikket til at nedbryde, end til at opbygge', 
og de Fremmede, han og hans Tyfke Efterfølger indkaldte, 
for at flikke paa Margarethas Storværk, gjorde tuns Ondt 
værre, Man faae nu , hvorledes de enkelte Dele , hvoraf 
det Hele var fammenfat, ikke paffede i hinanden; hvor
ledes een Griuidfteen rokkedes efter deii anden; og de to 
førftc Konger a( den Oldenhorgfkp Stamme formaaede neppe 
at holde den faldefærdige Bygning blot nogenledes i Veiret. 
Men nu kom Chriftian den anden. Han kjendte de Hefte 
af Bygningens Mangler, og følte Lyft, Mod og Kraft ‘ 
fig til at hæve dem fra Grunden af. Med vældig Haand 
greb han fat paa Forbedrings - Værket, men uforfigtig og 
voldfom bortrev han de belkadigede Hele,, før han havde 
Noget at fætte i deres Sted, og hele Bygningen ftyrtede 
finaiiien og knnsde ham i Faldet.

AdfolUige Gange har dét fyntes fom den atter fkulde opftaae 
af fine Ruiner, og de trende Nordens Riger alter famles 
tinder een Beherfker. Sverrigs Karl den tiende troede fig 
med Tillid til fine Vaaben* Magt nær ved dette Maal, og 
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fyntes virkelig at være det. Danmarks Chriftian don fjette 
tænkde vod fredeligere og retfærdigere-Midler at naae fam
me ftore Maal. Men Skjebnen havde anderledes befluttet 
det; og maalkee juft fordi hiin var for overmodig og vold- 
fom, denne for fredelig og langfom, forfömte begge de 
Wdle . fem Tid og Omftændigheder udkrævede, og forfej
lede begge Maalet.

Thi Tiderne vare ikke længere de famme, fom i Mar
garethas Dage. Mærkelig havde de forandret ßg. og yderft 
fjelden indtraf i en nyere Tidsalder faadanne politifke Kon
junkturer, fom begunfilgede en faadan Statsforbin delfe 
Thi om vi end kunde' antage, at alle indvortes Hindringer 
i Rigerne felv, i Nationernes Tænkemaade, i deres ved 
Tid, AdtkilWfe, udeniandfke Forbindelfer og Skribenters 
forikjeliigen uddannede Sprog, i Regentfamilierne o. f. v. 
vare ryddede af Veien, og hele Norden var villig til at 
byd» Haanden til denne ’Forening, ueppe vilde dog de- 
Enropæifke Magter, deri 14 Sekuluni vare roelige Tillkue- 
re af Margaredias Uneren, noppe vilde de i d,et i9 faa 
ganfte ubetinget give deres Samtykke til en Forbindeifs, 
der kunde blive dem faa frygtelig.

• En kort Udßgt over Nordens indvortes Forfatning og 
udvortes Stilling mod Enden af det 14 Aarhundrede vil 
fætte os i Stand til at vurdere Margarethas og den Tids 
Statsmænds Fortjeneßer med Upartifkhed og Billighed; vil 
give Anledning, til at anftille Sammenligninger imellem hiint 
Sekulum og nyere Tider; vil vife, at Tidernes Forandring 
i mange Henfeender er til Hinder, i nogle til Fordesl for 
et lignende Foretagende, og at andrq Tider under alle 
Omflæudigiieder udkræve andre Forholdsregler,



Mod Enden af dot fjortende Aarhundrede var Regenten.! 
Magt i alle 5 N. Riger bunden ved Haandfæftninger, og 
Regjeringen fornemmelig, fkjöndt mere eller mindre, i Ade
lens og de kathollke Prælaters Hænder, for hvis Répræ- 
tentantere Kongens, eller fom de fiden kaldtes, Rigets 
Raader vare at anfee. Norge var fra Oldtiden et Arve- 
rige, og Arrefölgen bellémt fornemmelig ved Olav den hel
liges og Magnus Lagab,æters Love. I de to andre Riger 
havde Ariftokraterne faa godt benyttet fig af de indvortes 
kJ roeligheder, at Kongerne valgtes, og Kongevalgene om 
ikke de Jure, faa dog de facto vare komne i deres Hæn
der. Skjöndt man fjeldcn forhigik den Kongelige Familie, 
faa troede- man fig dog ogfaa dette efter Omftændighederne 
■tilladt, hvilket fees deraf, at nogle af de Danfke Valg- 
herrer paa Rigsdagen, fom efter Valdemar 4 (Atterdags) 
Död holdtes her i Odenfe, meeiite, at det var bedre, at 
forbigaae hans Datterfon Olav, og vælge en indfod Adels
mand ti! Konge, end ved at antage denne Norfke Prinds 
at udfætte Danmark for den Fare, at dets Krone efter 
Norges Exempel fkulde blive arvelig, og holdt de fig i al 
Fald berettigede til at vælge een af den fidft afdödc Konges 
Slægt, tiden at gaae efter nærmede Arveliuie. I Sverrig 
havde man fiden den Sigurdlke Slægts Undergang fulgt fam
me Principer, og i Magnus Erikfens (Smeks) Lovgivning 
beftemt omtrent det Samme, fom SuccesGonen angaaendo 
findes \ optaget i felvé Kalmar - Unionen ; at nemlig Förfte- 
Föafelen ikke medförte nogen fortrinlig Ret til Thronen, 
Regge disfe Stater vare altfaa i den Tidsalder, fom her 
kommer i Betragtning, en Blanding af indskrænkede Arve- 
og Valg-Monarkier, og, da de tillige udgjorde de vigtigfte 
Dele af det Hole/« tom Margaretpa føg te at fammenbinde, 
vil man ikke uden Ubillighed kanne bebreide hende den 



— 8 —

vælentlige Mangel i felve Kalmar-Unionen, at Arvefølge 
ikke indfortes efter beftemtere Regler. Neppe kunde hun 
forene faa Manges loflkjellige og ftridige Interesfe, og til
lige kjæmpe med Held imod fin Tidsalders ogfaa i Norden 
herfkende Aand, hvor Qvinderegjering hidtil var ganfke 
ufædvanlig og oprörte Nordboens hele Stolthed. Huu kun
de faa meget mindre vente et heldigt Udfald af denne Kamp 
mod een af Arißokratiets Grundpiller, lom der lod fig faare 
meget indvende imod hendes og hendes Pleieföns lovlige 
Adkomft til Thronen i ,alle tre N. Higer, ifald hun vilde 
udlede Samme af Födfelens Rettigheder, og ikke af Stæn
dernes Valg. Hvo vilde da bebreide hende , at hun var 
nodt til at give efter for Tid og Omftændigheder, og ef
terlade Noget at forbedre i fm Bygning til dens tilkommen
de Eiere? Disfes Foriommelfe og Uforftand kan ikke tilreg
ne« hende, og vi ville i det Folgende faae at fee, med 
hvilken klog Forfigtighed hnn forberedede og lettede dem 
Udförelfen af dette faa vanlkelige Arbeide, der förft efter 
Anrlmndredes Forløb blev bragt i Stand i hele Norden, og 
derved een af de 'betydeligfte Hindringer for en nye Uni
ons Varighed bortryddet.

Tidernes Aand förte ogfaa dette med fig, at man her 
fom i de Tylke Naboefyrftendømmer, beflandig mere og 
mere ind(krænkede Regentens Magt, indtil den ornfider 
blev heaj ubetydelig , og beroede meßen ene og allene 
paa hans perfoniige Egeplkaber. Saaledes var Forfatningen 
i denne Periode i Danmark og Sverrig, I Norge derimod 
havde dun Kgl. Magt dog noget bedre vedligeholdt fig, 
deel« fordi Norge var et Arverige, deels og fordi Adelen 
ved Lov var udelukt fra Krongodferne« eller Lehhenes Be- 
liddelfe, fom her vare Primerne af Blodet alene forbe
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holdne. I Danmark vare disfe i de Uroligheder , fom 
førend Valdemar Atterdags Regjering troede- med at gjøre 
dette Rige til en Tylle Provinds, enten ødelagte, eller' 
forødte. Denne vort Fædrelands Gjenopretter og hans 
ftatskloge Datter famlede atter og inddroge en betydelig 
Deed af disfe Godfer under Kronen, ophjalp faaledes Ri
gets forfaldne Financer og grundede derved den Magt, Re
genten havde, og den‘Agtelfe, Riget nød i deres Dage. 
iit ogfaa Lehnpne i Svcrrig, Ikjpndt Lovene forhpde det, 
vare komne i private Stormænds Hænder, fees af den Re
duction, Margaretha fiden foretog fig, da alt Krongods, 
der efter den Tyfke Alberts Indkaldelfe var bortlkjenket, 
atter inddroges. Adelen — thi denne alene var udelukken
de berettiget til Kronens Lehne — havde faaledes i disfe 
en riig Kilde til den Anfeelfe og Magt, hvorved den blev 
fat i Stand til ikke alene at ind (krænke Kongemagten, men 
og at undertrykke de lavere Stænder.

Den katolfke Geiftb’ghed deelte Landets Fedme med A- 
delcn, og trodfede, trygjjunder Hierarchiets Ægide , forti 
ofteft nftraffet Landslovenes Anfeelfe. Ogfaa de kaiholfke 
Prælater toge Deel i Regjeringen med Adelen, men vare 
kuns enige med Samme, naar det kom an paa at fastte 
Grændfer for Kongemagten og undertrykke Almuen.

Ifør tidfuedes Bonden, hvis Kaar i denne Tidsalder ikke 
vare ftort bedre end Trællens i den haardefte Hedenfkabs 
Old. la Man har endog en Slesvigfk Hertugs Forordning 
af 1392, der fætter Livsftraf for lorfætlig Mord, men var 
Morderen en Hofmand af Va ab en d. e. af Adel, og den 
Myrdede en Bonde, da kuride Brøden fones med Penge — 
En oprørende Ringeagt mod denne vigtige Klaffe af Ststs- 
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borgere , dur tilfalde karakter!ferer Tidsalderen ! Heraf rei
fte fig og de mange og blodige Bondeoprør ifær i Dan
mark, der Ikiitu det: desuden ved den faakaldte forte Død 
affolkede Norden ved ep betydelig Mængde af arbeydfom- 
me og nyttige Meanefker.

I Borgerfianden fandtes nu ikke længere nogen Modvægt 
ntod de to ftrile og overmægtige Stænder,’ Adel og Geift- 
lighed. Fra Rigsraadet var faavel Bonde fom Borger ude* 
lukt, og deres Deeltagelfe i Kongevalgene var enten ingen, 

. »Iler aldeles ubetydelig. Formue og Kultur vare de Mid
ler, hvorved dille arbeydende Stænder Ikulde hæve fig; 
og hvorledes sunde delte fkee i en Tidsalder, hvori de 
rolige Næringsvej’» vare faae og ubelkyttede, Agerdyrknin
gen hindret, Handelen ingen, og Viden (kåberne iddeles for- 
fømte, ?

At de Forandringer, fom dille det borgerlige Samfunds 
vigtige Klaffer fiden her i Norden have undergaaet, hø
re aldeles til den nyere, til vores Tidsalders Fortrin, 
behøver jeg neppe at anmærke; ligefaalidet fam det For
trin, vore Dage hare for hine’ deri, at Ariftokratiets og 
Jlierarchiets Magt er aldele:. knækket; hiin i den Daufk- 
Norlke Stat ved Conftitutiouen af l66o, i 'Sverrig ved 
Revolutionen af 1772 og ifær ved Sikkerheds Arten af 1789; 
denne ved Reforma tion-ns Indførelfe i begge Stater i 16 
Sekulum. Kuris een af alle dille mange forandrede Om- 
ftændigheder fynes mig at fortjene ikke allene Statsmandens, 
men og hver tænkende Statsborgers hele Opmærkfomhed. 
near Spørgrmaalet er om Gavnligheden af en lignende U- 
nious mueliga Fornyelfe; denne nemlig , at Conftituti- 
011erne, fkjøndt ikke betydelig, dog altid noget afvige fra 
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hinanden, i at befiemme Omfangen af Regentens Magt, 
der i Sverrig i Henfeende til Lovgivning og Skatters Paa
læg er bunden til Rigsftænders Samtykke, font efter den 
Danik- Norlke Stats Grundlove'ikke udfurdros. Er dot 
fandt, at Eenhed i den lovgivende, fom i den udøvende 
Magt, er nødvendig til en fuldkommen og varig Forening 
imellem flere Nadoneb, der tilforn have været uafhængige 
af hinanden, faa bliver og den anmærkede Forlkjeltighed 
af ftørre Vigtighed, end den ved førfte Øyekaft kunde fy- 
nes at være, thi hvilket Riges Conftitutiou ikulde opofres, 
for at tilvejebringe denne Eenhed? Statsmanden kan ikke 
her følge Statsphilolophieus ’Grnndfætningnr alene: Ilan 
mane udentvivl ogfaa tage Henfyn til Tingenes virkelige 
Stilling, og beregne de muelige Følger, den endog i fig 
fair gavnligile Forandring i faadan Tilfælde kunde drage 
efter fig. Men uagtet Gullav den tredies Udvidelfe af den 
Sven&e Kongemagt, gjelder dog endnu for en flor Deel 
det Samme, fom gjeldte i Aarene 174 2 og 1743 , da der 
var Udugt til Unionens Fornyelfe; leg vil ahfaa, for ikke 
It forekomme Læferen i fine Slutninger og Domme, ind- 
Ikrænke mig til her at anføre een af vore førfte Nordilke 
Hiftoriefkriveres Lagcibrings Betænkning over hiin Kataflro- 
plie. sEn regjerende Herre, figer han, fom herlkede 
over Danmark med uindlkramket Slagt, Ikulde dog regjere 
• Sverrig inden flere Forlkandsninger imod Kongemagten, 
Ingen Ting havde da været naturligere, end at den regje
rende Herre altid J vilde have . foredraget fit, Arverige for 
Sverrig , hvorved efter alle fandfynlige Udregninger en be- 
ftandig Misfornøyelfe var blevan opvakt, fom paa mange 
Maader vilde fqrnye Erindringen af den gamle Kalmar-U- 
aion.®
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Men jeg vender tilbage til Nordens aldre Dage.

Handelens Tilftand i de 5 N. Riger mod Slutningen af 
14 Aarimndrede befkrives bedll, naar Man figer, der var 
ingen og kunde ingen være, fordi den Sikkerhed, uden 
hvilken Handelen aldrig trives, favnedes genfke, og ,Hau- 
fcftædernes Monopolier qvalte, hvad Lyft og Virkfomhed 
der endnu kunde være tilbage. Seyladfen foruroligedcs af 
SØerøvere, og inde i Landene (elv kunde Ingen med Sik
kerhed reyfc fra den ene Bye til den anden , faafom Ade
lens Gaarde vare Fadlninger, hvorfra Man befeydede bin- 
snden, eller Røverhuller, hvori Man lurede paa den fre
delige Vandrer, Adelen i Danmark fynes endog felv atha- 
ve følt nogle af de Uleyligheder, denne Levémaade førte 
med fig, da den i Midten af 14 See. forbandt fin Konge, 
til at ftraffe og hemme dens indbyrdes Feyder. Men den 
følgende Titis Hiftorie vifer, at-det intet frugtede, og at 
Kjøbftedernes Indvaanere flundum gjorde fig' flryldige i fam
me voldfomme Opførfel. Vel begyndte «allerede i Midten 
af det 13 Aarhuudrede Handelsaanden at vækkes i det nord
lige Europa , og ved Handelen imellem Hanfeflæderne og 
de Italienflte Handolsftæder fremkom et nyt Baand , der knyt
tede Norden og Syden af Europa til hinanden, og aabne- 
de ogfaa her blidere .Udfigter for Næringsftænderne. Den 
fornem fte Rigdoms -Kilde var Sildefangften. • Den uhyre 
Mængde Sild, fom nu har taget Veyen ned til de Brittifke 
Øer, drog'et.d'ntl dentid ad Øfterføen til, og fangedes 
Mitlionviis. ifær ved de Skaanlke Kyfter. At Benyttelfen af 
dette Fifkerie maae betydelig have bidraget, til i vore nordi- 
fk.e Landes Flor og Velmagt, cr indlyfen.de, om end No
get kan væ.'e overdrevet i det Skilderie, fom Conring 
har opbevar«. fra een af det 13 Aarhundredes Skriben- 

indlyfen.de
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tere(*) , hvori de Danfjte bqlkrives fom prunkende i Skar
lagen , Purpur og flint Linned, i Stedet for deres forrige 
elendige Skibsklæder, »thi en uhyre Rigdom tilflyder dem 
aarlig af deres Fifkerie ved de Skaanfke Kyfter, faa at al
le Nationer holde fig til dem, og bringe dem Guld, Sølv 
og koftbare Vahre, og afkjøbe dem deres Siid, fom det 
velgjørende Forfyn faa overflødig har givet demK. Men i 
den Priode, vi her har for Øyne , var denne Rigdoms 
Kilde, der fiden af Aarfager, fom tildeels endnu ere u- 
afgjorte, reent udtørredes, allerede tilftoppet for Skandi
naverne, og i Hanfeflædernes Vold. Difie forfynede Nor
den med deres Manufaktur-Fabrik- og Overdaadigheds-Vah- 
re, men lode fig for dyrt betale, ved at bemægtige fig 
denne vigtige Ilandelsgreen , —• Valdemar 4 maatte endog 
ved en »Tractat afftaae dem Samme — og ved at qvæle al 
Nordilk Xndufh-ie og Handel, der mod Slutningen af 14 
See, næden ikke dreves med egne Skibe.

Man tænke fig, h pilken Indflydelfe denne Handelens 
Afmagt maatte have paa Flaaden, dilfe Rigers naturligfte 
og paalideligfte Værn. Den forfaldt gandflce med Hande
len , og fik Ct fidfie Banefaar, da Styrishavnene, Skibs
rederne og deDiftrikter, fom vare beflemte til dens Ekvi
pering og Bemanding bleve arvelige fob deres Befiddere, 
ikjøndt dilfe lidt efter lidt unddroge fig de dem paaliggende 
Forpligtelfer. Den Stat, der under Valdemar Seyer hav
de 1400 Krigslkibe i Søen, kunde 50 Aar derefter ikke 
engang belkytte fine egne Strømme mod en Norlk Sørøver, 
hvis Navn og Rygte Peder Syvs Kjæmpevifer have forevi-

(*) Anføres i Robertfon’s Abriss vom Wachsthume und 
Fortgänge des gefellfchaftlichen Lebens in Europa etc. i 
den Érunfviglke Udgave af 1770 p, 4L7-
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men Haufeflæderne maatte holde 30 Skibe ved 
Helfingpr, hvor de efter Htidtfelds Beretning laae i 8 IT- 
ger, for at bedrytte .Sundet.

Hvad Landtnagten angaaer, da var det allerede i det
te Aarhundrede ikke ufædvanligt i Danmark og Svérrig at 
betjene fig af Tylke Leyetropper — en naturlig Fpige af 
de indvortes Uroligheder og af Regenternes Mistillid til de
res egne Undersåtter, hvorved de nærings- og handels- 
løfe fattige Lande end mere udmarvedes. Vel føgte Val
demar 4 at aflkaffe denn« Ulkik og øve de Danfke i Vaa- 
ben; men felv kunde han dog ikke-undvære en liden fylk 
Hær, og hans Datter Margaretha befoldede, ogfaa Tylke 
'Tropper i Krigén med Albert, hvis fornemfte Styrke da 
ogfaa beftod i Tylke - Leyefvenne. Rigernes nationale 
Magt var og altid i dille Næverettens Tider heel upaalide- 
lig, da en vigtig Deel af Samme beftod i Opbudet af de 
adelige Lehnsmænd og deres Folk, fom , naar Tvift op
kom mellem Monarkiet og Ariftokratiet, ikke lod det læn
ge tvivlfomtj til hvilken Side Seyeren maatte vende fig. 
Ogfaa var det vel en vigtig Grund til de nationale Trop
pers Tilfidefættelfe, at de ^kke have været forbundne til 
nt gane over deres eget Lands Grændfer og følgelig i en 
Krig med Fremmede vare mindre brugbare end de leyede 
Tylke^)

O P- 395 °? 397- öro Sønden feylede Tydike Mænd, 
alt baade med Meel og Malt,

Men Ali han ligger i Ørefund , han tager det fra den- 
nem Alt.

(**) At dette var Tilholdet i Sverrig, er bekjendt. At 
det og har været i Brug i-de to andre Stater, formo
der jeg af de desangaaende i Kalmarunionen indførte 
nøje Beltemmélfer,
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Paa fand Kultur og Videnlkaber var der i Slutningen 
af 14 Aarhundrede ikke at tænke. Abfalons, Saxos og 
Aagefcus Dage vare forbi. Geiftligheden, fom i dille Ti
der var den meft oplyfte Stand, maatte nødvendigen have 
de faae daværende Oplysnings Anftalter under fin Béftyrel- 
fe. Men Oplysning ilred imod dens Intereße; Intet Un
der da, at den faalænge mueligt ogfaa i Norden føgte at 
vedligeholde Fornuftens Umyndighed. Mange af Videnfka- 
bernes i vore Dage faa almindelige Befordrings - Midler va
re i 14 See. enten ikke opfundne, eller ikke indførte i 
Norden. I Klofler/kolerne fkulde Lærdommen hentes, og 
denne indfltrænkede fig til nødtørftig Underyiisning i Kir
ketroen og lidt Monkelatin; thi de klasfifke Skribedfere i 
det Lat. Sprog læftes ikke, uagtet Latin indtil Aarhundred As 
Slutning vedblev at være Nordsns Kancelliefprog. Vel 
findes enkelte Konger, fom i denne Periode opmuntrede 
til Studeringer, men Frugterne a£ disfe Opmuntringer fin
der män ikke. Ved fremmede Univerfiteter, i Paris, 
Køln og Boulogne maatte Videnlkaberne dyrkes, thi de 
høiere Læreanftalter favnedes ganfke her i Norden. Men 
bedre havde det været, om vore Landsmænd i Stedet fer 
de Stumper af Romerfk Lovkyndighed, af ariftotplilk - Iko- 
laftifk Theologie og Philofophie, og hvad andet, de fra 
hine Høyfitoler kunde hjembringe', havde brugt deres fan
dt Mennelkeforftand og lært af ds fremmede Nationers 
førgelige Erfaring, fom de havde for Øyne, at indfee de 
ulykkelige Følger af Borger-Splid og Tvedragt. I det 
mindfte kunde Frankrigs Skjebne til den Tid tilftrækkelig 
have overbeviift dem om, hvor, yderft vigtigt det er for 
hele Nationers Lykke, at Grundlove og Statskonftitutioner 
ore affattede med den ftørft muelige Beftemthed og Tyde
lighed. TUvde Man gjort denne Erfaring, og anvendt
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Samme ved Kalmar - Unionens Åffattelfe, faa havde .vift 
nok diffe Udenlandsreifer betalt fig, og tufindfold erftat- 
tet de Penge, de droge ud af Landet. Dog, hvor
ledes Statsvidenfkabernes Tilftand paa denne Tid har væ
ret i vort Norden(*). lader lig fhitte deels af Unionsakten 
felv, deels og af Lovkyndighedens daværende Befka^enhed, 
en Videnfkab, der dog er hine faa nær beflægtet; og 
herom figer Lagerbring, det faae ud, fom Man flod i 
den Formening, al. Love vare fornødne, men Lovkyn- 
dighed meftendeels unødvendig. Og overalt, hvorledes 
fkulde videnfkabelig Kultur kunne almindelig udbredes paa 
en Tid, da Bogtrykkerier ikke vare til, Bibliotheker føl
gelig fjeldne, koflbare og ufuldftændige? Paa en Tid, da 
Norden manglede den indvortes og udvortes Rolighed , fem 
er uundgaaelig fornøden, hvor de fredelige Videnfkaber 
fkulle trives'? Man maae da af alle diffe anførte Aarfager 
ikke føge nogbn egentlig videnfkabelig Dannelfe i vort Nor
den i denne Tidsalder. Følgelig kan man ey heller med 
Billighed fordre — hvad Man vel i dette Aarhundrede in— 
genfteds vil finde — fyftematifke Indfigter i Statsvidenfka- 
berne ho« Kalmar-Unionens Stiftere , eller udmærketFor- 
retnings Duelighed hos deres Koncipfentere, hvilken fidfb 
Egenfkab ogfaa paa de Tider var høyft Ijelden. »I Mid
delalderen, figer Hegevifchf’’), bleve de flefte Forretnin
ger afgjorte mundtligenj i ingen Kollegier,’ved. ingen Sam- 
menkemfter holdtes Protokoller. Blot Refultaterne bleve 
Undertiden — og det maadeligt nok •— bragte paa Papiret. 
Det Talent, med Tydelighed, Orden og .Korthed at 
nedlkHve Deliberationer cg Ferhandlinger — der nu, ikke

O fom ogfaa i det hele øvrige Europa, 
Anførte Skrift, S. SI-
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længer er noget Talent, men en blot Færdighed, Com 
fordres, af hver Byefkriver i den ubetydeligfte Flekke — 
dette Talent befad i Middelalderen i hele Europa ofte kuns 
to eller tre Mennefker til een og famme Tid»^. Sund 
Menneikeforftänd og lagttagelfesaand maatte erltatte dette 
Tidsrums Mangel paa Videnfkaber, og jeg troer ikke, 
Man hos de Statsmand, der have iluttet Kalmar Unionens 
ifær den faakaldte nye Union af 1456, vil favne dilfe /Ev
ner og deres Anvendelfe, hvor det ikke alt for ligefrem 
fired mod Arillokratiets InterelTe,

At imidlertid Nordens eget Sprog mod Slutningen af 
denne Periode ved Olavs, eller rettere Margarethas For- 
anllaltning fortrængte det hidtil brugelige Latinfke af de of
fentlige Akter, er en Begi venhed , der gjør Epoke i Nordan 
Sproghiftorie. Men dette Nordilke Sprog taledes og (kre
ves endnu i Margarethas Dage langt mere oi ereenaftcmmen- 
de , end i vpre, da det ved Aaliouernes lange Fraikill'elfe 
har affondret fig fra fin oprindelige Ecnhed, og dielt fig 
; det mindlle i tvende fra. hinanden betydelig afvigende Ho
veddialekter. En Forandring, der aldrig kan være- far- 
deelagtig, om en fuldkommen Nationalforening nogenlin
de alter (knlde udførea; da den forrige Lighed nu, hver 
af disfe Dialekter ved Digtere og andre klasfifke Skribenter« 
har naaet en vis Uddann^lfe, meget langfomt og ikke uden 
.4.århundredes uafbrudte Forbindelfe vil kunne bringes igjen 
tilveje, og Uligheden altid vil tilbagekalde forrige Tider

B

(’) Heraf lader fig forklare vores Unions Akters befynder- 
ligeForm, den Mangelpaa Beftemthed, Orden, Sam
menhæng og Forbindelfe.. der ifcr er kjenClelig > Ak

ten af 1397-
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o* Forfatninger. Thi hvilkop kultiveret Nation hang ikke 
med inderlig Kjerlighed ved fit gamle Sprog, lom ved fit 
gamle Navn og fit gamle Land? Hvilket enkelt Individ for
tjente at høre til en oplyft Nation, og kunde ilden inder
lig Vemods Følelfe ombytte nogen af disfe faa eilkede ,Gjen- 
ftande ?

Disfe, fynes mig, ere Grundtrækkene til et Skilderie 
af vort Nordens indvortes Forfatning til den Tid, da Kal
mar-Unionen fluttedøs. Det ftaaer endnu tilbage, at be
tragte de Nordifke Rigers Forhold til Hinanden indbyrdes, 
og de dem omgivende Stater, .

Under mange indvortes Uroligheder og udvortes Krige 
havde Valdemar 4 atter famlet det af hans Formænd adfplit- 
tede Danilte Rige. Han havde udrettet Meget, men Me
get ftod endnu tilbage at giøre, thi Riget var ikke fuld
kommen beroliget, og Fjender omgave det paaalle Kanter. 
Adelens og Almuens Sæder vare i hine ulykkelige Krige 
bievne £aa forvildede, at Valdemars hele Klogikab og 
Standhaftigbed var fornøden , for at vedligeholde Orden , 
og igjen fkaffe Landslovene og den Kgl. Magt den tilbør
lige Agtelfe. Hertil kom, at mange af de Midler, Val
demar nødvendigen maatte anvende til fit Øiemsds Opnaa- 
elfe, fyntes, og vare tildeels og virkelig, haarde og tryk
kende, og at fremmede Fjender benyttede fig af Under- 
faatternes Misfornøielfe, og opvakte og nærede Oprørs- 
aanden hos disfe. Og dog vovede Valdemar under alle
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Disfe afskrækkende Omftændiglieder at lægge Planen til et 
Nordifk Monarkie, og hans Datter at udføre den !*)

Aarhundredet felv, hvori faa mange Nordifke Regent- 
ftammer uddøde'**) , fyntes for faavidt at befordre dette 
Storværk«.

I Norge uddøde 1019 den mandlige Linie af den æld
gamle Kongellægt med Hakon 5. Riget tilfaldt hans Dat
terføn , den Svenlke Konge Magnus Erikfen (Smek) og det 
tegnede faaledes til, at Sverrig ved Foreningen med Norge 
fom og ved BefiddeBen af Skaahe, Halland og Blekingen, 
det under Danmarks Afmagt havde revet til fig, vilde blive 
den mægtigfte Siat i Norden. Men det tabde fnart alle 
disfe Fordele, thi de famme Aarfager, der fiden bidroge 
det Melle til den ftørre N. Forenings Opløsning — Mistil
lid hos Underfaattcme, Partifkhed og Mangel paa Klogfkab 
hos de Regjerende — yttrede allerede her deres Virklom- 
hed ved den mindre. Magnus’s Regjering behagede lige
faalidet de Norike, fom de Svenlke, og man nødle ham 
fnart til at lægge Grunden til begge Rigers Adfkillelfe, ved 
at antage fine to Sønner Erik og Hakon til. Medregenlere, 
denne i Norge, hiin i Sverrig. Ei heller varede det

B 2

*) At Valdemar har lagt den Plan, fom Margar, udførte, 
er høift fandfynligt; ifær af den Snildhed, hvormed 
han forftyrrede Hakons Æglefkab med en Holftenlk 
Prinfesfe, og fkaffede ham fin Datter til Gemalinde. 
De fnævve Grændfer, der ere beftemte for vore Skole
programmer, hindre mig i, videre at udføre Bevi- 
ferne for denne Sag paa dette Sted.

3?) Ynglingerne i Norge, Folkungerne i Sverrig og de 
to at Skjoldungernes Linier, lom regjerede i Danmark 
og Slesvig.
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læn gr, førend Valdemars liflige Statskcnft i Forbindelfe 
med Magnus’s Lettroenhed og Svaghed, fltilte Sverrig ved 
dets forhen Danfke Provinfer, hvorved det gamle Naboe- 
had naturligviis fik ny Næring, nye Kræfter. At Valde
mar efter Guilands Erobring antog Titel af de Gothers Kon
ge, var vel heller ikke det bedfte Forfoningsmiddel, cg 
Hadet udbrød i fin fulde Styrke, da Hakon Magnusfen 
ægtede Margaretha Valdemars Datter. De Svr-nfke forjoge. 
Magnus, forbigik hans Søn Hakon, og valgte hans Sø- 
flerføn Albert af Meklenhorg til Konge. Denne flod til 
Lykke for Kalmar- Unionen langt tilbage for Margaretha 
i Statsklogfkab, og gjorde fig og fine Meklenborgere faa 
forhadte i Sverrig, at det nye Had mod de Tyflte Herre1“ 
angt overgik det gamle mod de Danike Naboer.

Efter Valdemars Død kaaredes Margarethas Søn Olar 
til Konge i Danmark, og efter fin Fadar Hakon G arvede 
han ogfaa Norges Rige. Ved den Kloglkabl hvormed Mar
garetha i Sønnens Mindreaarighed flyrede begge Riger, 
betog hun dem den gamle Fordom mod Qvinderegiménte > 
og ved fine perfonlige Egentkaber vandt hun laa mange Til
hængere, at hun efter Olavs tidlige Død bier antaget til 
Danmarks og Norges Beherikerinde, og hendes Søfter- 
d t erføn , den umyndige Erik af Pommern , til Konge eff 
Mrd: egent.

Denne Forening under — fom det fyntes — en ny 
frem lpi rende Herlkerftamme kunde ikke være Naboeflaterno 
igegyldig.

Sverrig havde foruden den naturlige Frygt for en Na
boes ’brøgede Magt, endnti flere Aarfager til Bekymring 
eg Fjcndfkab. Dets Konge var nær b-cllælet med den 
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tange Hertng’Albert af Mekle'hborg, der fremflod fom Olavs 
Medbeiler til Danmarks Krone, og Olav felv, en Sønne- 
føn af den forjagede Magnus Erikfen, gjorde Fordringer 
paa Sverrig, dein Margaretha efter han« Død troede at 
have arvet. Intet Under derfor, at Sverrig ved Forening 
med fin Konges Frænder de Meklenborglke Hertuger, med 
Danmarks naturlige Fjender de Holllénlke Græver og med 
de misundelige Øfterføilke Hanfeftaader føgte ikke allene at 
fætte fig i Sikkerhed mod det Danik- Norike Rige, men 
flræbte endog af al Magt at opløfe en faa frygtelig Forbin- 
delfe. Dog den ukloge og forhadte Albert maatte altid tabe 
i en K.atnp med den fnilde og yndede Margaretha. Hun 
nyttede Omftændighederne til at Ikalfe fig Anhang i felve 
Sverrig; hun vidfte at opløfe dette Riges for hende farlige 
Forbindelfér, og, da desuagtet ■ Albert æd lidet Over
læg fremlkyndte den Krig, han med ligefaaliden Klogfitab 
førte, blev han i Slaget *ed Falkjøping fanget, og Ud
faldet pna denne hele interesfanta Kamp blev — hvad den 
nødvendig maatte blive — Opnaaelfen af Valdemars og 
hans Datters faavel forberedede Plan —Kalmar-Unionen.

Dette kunde Danmarks øvrige Fjender, end ikke den 
ægtige Hanfe længer forhindre,

‘ Meklenborglke Huns troede fig fornærmet, da de Danfko 
r ved Olavs Valg foretrak den afdøde Konges yngre

for den ældre, for den unge Hertug Albert af 
! ty ^Ø-rg, fom Valdemar felv havde givet Løvte omoucces- 

SJe Mklb. Hertuger grebe til Vaaben, men lode 
u e<V ^„derhandlinger forlede til en Stilftand, paa det 

A at" Sagens Afgjørelfe (kulde overlades til ville be-
^7, Id' i vumænd. Men Margarethas Politik forhalede 

.emte \4 &
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Fuldbyrdelfen af dette Vilkaar, indtil hun ikke længere be
høvede at frygte for dille Herrers Afmagt. Hun fulgte det 
Bekjendte divide et impera, (kilte, (kjøndt ikke uden 
Opoflrelfe, Meklenborg ved dets paalideligfte Allierede, de 
Ilolftenfke Græver og gav laaledes et Exempel paa det, 
nyere Erfaringer nokfom have bekræftet, hvor lidet farlige 
flige Forbiildelfer ere, naar de mangle een fælleds Cen
tralpunkt, eeii fælleds og mægtig Styrer. Albert i Sver- 
rig burde have været delte fælleds Forbindelfespunkt, uieit 
dertil var han kun lidet (kikket.

Holften — dette for fin Beliggenhed faa yderft vigti
ge Land, der aabiiede eller lukkede, efterfom dets Inter- 
olfe udfordrede det, Danmarks fydlige Grændfe for en ud
vortes Fjende — var den Tid deelt imellem flere Herrer, 
der nedflammede fra de i vor Hiftorie faa bekjendte Gre
ver, Johan og Geert den ftore. I det I4 Aarhundrede 
var det allerede Holflenfk Politik, at befvogre fig med 
Sverrig, og gjøre fælleds Sag med Danmarks Fjender. 
Dette Nabohad forftærkedes ved Familiehad til vores Mar
garetha, hvis Gemal, den Norike Kong Hakon, havde 
været troclovet med en Grevinde til Holften - Piøen, hvis 
Givtermaal tilligemed Princeflen felv ftrande.de paa de Dgn- 
Ike Kyfter, hvor Valdemar faalænge opholdt hende m,. 
Høflighedsbeviisninger, indtil han igjen havde vundet H 
kon og formælet ham med Margaretha. Desuden h^.' 
de Holft. Grever i hine urolige Tider, der truede C 
at forvandle Danmark til en Tylk Provinds, vid$ 
ikafle fig Exfpectance paa Sønder - Jylland , der i merg 1 
IDO Aar havde været (kilt fra Riget og havde havt fig 
ne Hertuger af Abels Linie, troe Forbundne af 
og farlige Fjender af Danmark, Denne Linie udødej

ftrande.de
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og Margaretha, der af Omftændighederne nødtes til at 
Lnigre HoULn, belehnede i Aaret i38? i Nyborg den 
Helft. Gr. Geert 6 med dette Herlagdom, hvorved hun 
vel for Øyeblikket gjorde fig dette Huus forbunden og af
drog det fra fine øvrige Fjender, men lagde tillige Grun
den til den 26 aarige Krig, der blev hendes Eftermand 
fa a farlig. 1 *

Med Brandenburg Rod Danmark fiden Valdemars Tid. 
i nøye For^indelfi;. Dets Hjelp var vigtig, til at hold»
de Mellenb 

oi\ 
Ogfa.

ikabelig f e 
, iderknyttet
meku in

’’ dei 
trende I . . 

irdifl:

fise og Holftenlke Herrer i

Pommerlke Hertuger vare 
le mod Danmark. Dette
» ogerlkab , 
1 Ære , i 
,e Riger en

De Tyfk 
havde : .

ok at b. 
i fi'ie _ .

e Orden,

Krige me< 
ikke r..ed Eftertr

Ave.

for det mefte ven- 
Venlkab, der var

blev ikke lidet befæftet, daPom- ■ 
Margarethas Pleyeføn at give de 
Beherlker.

fom den Tid eyede Preusfen
»ftille i fine egne misfornøyede Lande , og 

1 Poler, Lithaner og Ruster og knude 
’vk blande fig i Nordens Anliggender, Val-

dema ,, ,• folgte den det fraliggende Efthland, hvilket, tillige- 
dighed, at Danmark i dette Tidsrum fy-?ed den Om#®» '

, . et fin Tiltale paa Lehnsherhgheden over detes at have opgiv
, . nger af de to førfte Valdemärers Erobrin-ubetydelige Levnr °

, _ . , . vel ogtaa kan have bidraget Noget tilger i Nordtyflmnd ’ .°
t f nirdlTe dets Fjenders Antal ved at fornnndjke de fæl

leds Berø’relfespunktei

Dog, Infl^betydeligere end alle anførte Staters, var 
de mægtige Hanfeftæders, ifær de Ølterføifkes Indflydelfe 
paa vort Nord®». Beßr«,helfen efter at forene alle Nor-



dit'ke Riger underet Overhoved, kunde ikke undgaae deref . 
Opmiorkfomhed; den maatte nødvdhdigen v®kks deres vel- 
grundede frygt for, i Nordens Handel at tabe, eller dog 
betydelig at indfkramkes i en af deres vigtiglte Handelsgre
ne; den maatte nødvendiigen fætte deres mistænkelige Kjøb- 
mandspolitik i fuld Virkfomhed. Deres Magt var faa ftor, 
at de kunde foreinrive Norden Love. Selv Margarethas 
Fader var for en Tid, fornemmelig ved deres Medvirkning, 
udjaget fra Land og Rige og maatte dyrt tilkjøbe fi.
deres Venftab, ved at afltaae til dem en D^I af Sund
tolden, Skaane paa 15 Aar, Jurisdiction ov< deres Kon-

Magt vat
rede dem
Idelfen af 

Be,

toirbetjentc i Danmark, eg fremfor Alt den “"tige Silde- 
fangft ved Skaane* Kyller. la efter hans Dø laaftodo de 
endog, fom Skaanes ladbarere, Ret til at ■ ‘age i Dan- 

• _ .Ißt
marks Kongevalg. For at vinde en faa frygt 

dit
ingen Opofreile for ftor, og Margaretha fo ^'1 
alle deres privilegier og bekræftede dem i
Skaane paa den beftemte Tid; hvorved hi, fatte fig n vt
i Sikkerhed for et almindeligt Angreb, ,.. t, der lug c
mødte hendes Fader, da 77 af dilfe Stæ engang
fendte ham deres Feydebreve, men kund, e hinde dog ik,
dre at de MeklenborrlRe Hanfeftæder Vise# ok to-

_ . , Jar eS Roluee Sremgs Partie, og ved at opmuntre ti , ,r er-
j øst 

føen lagde Grunden til de Søerøverier/ j
„ „ _ . “er fiden bleve

ligefaa farlige fur Hanfeforbundet ielv, .
, ,T , lom for det fore-

nede Norden.

Simledes var ved Kalmar-Unionen, Tider Nordens ind- 
bvrdes Forhold og dets Stilling til de detjiærmeft omgi
vende Tyflte Stater. Tyfldaud felv — fom eet enefte 
heelt Statslegeme betragtet - ned fin. mangfe Hoveder, 
kunde Me med nogen Eftertryk blande fig i
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liggender. Med K eyfe> Ludvig ef Bayern 
Karl af Bøhmen ver ‘bgeholiii Danmark e» god'

fora med 
Forftaaelfe,

er, da den-Den Førfte havde vM-ret Valdemars ædle Velgjør 
nc lanllfygtlg fra F ædrene-Rige opholdt Cg v ‘‘d hsns Hof.
d-m^SidSe havde faa ftor Agtelfo^r vor Vm Idemar , at 

’ ~ ~ . .tv
hap vaigt? ham ti ' heftandig Voldgivtsmand ' Stridighe
der, der knnd skamme “8 °“ ndenborg-

og da Valdemar liden mastte flyg^-fkii^aikgrev-.
C - :e,

-prørm. TTnderfaatter , erklærede Kar
fom Danfke Fjender i Rigets Akt, og

1 hans

fatte en Kommisfion, for at afrtrafre dem efter det Tyl« 
Riges Love. Om Valdemar har forlangt en faadan Med
virkning af Keyferen, og hvorledes dette Skridt, der kun
de give Anledning til at fornye det Tylke Riges gamle 
Paaftand paa Lehnsherlighed orer Danmark, kan beftaae 
med denne Konges almindelig erkjendle Statsklogfkab, bli
ver ikke faa let at afgjøre. IValdemars ftore Forlegenhed, 
og'i det vift nok ufikkre Haab, at Aktserklæringen dogmaat- 
te virke noget paa de Tylke Stater, der baade aabenbar 
og hemmelig ophidfede og underftøttede de misfornpiede 
Danfke, ligger Meget, der taler til Valdemars Und&yld* 
niug. Overalt, var der ingen Hjelp at vente, faa var 
der heller Intet at befrygte af en Tylk Keyfer i de Tider. 
Et talende Beviis herpaa har Man i den Underftøttelfe, Key
fer Karl i fendte den Mekleuborglke Albert, fom beftod 
i — en Anbefalelfeslkrivelfe til de Danfke Rigsraader.

Blandt de øvrige Europæifke Magter var der meget 
faae, fom i denne Tidsalder flode i nogen politifk For- 
bindelfe med vort Norden, eller fyuderbg imerefurte fig 
for dets Skjebne,
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Pollen i •’ 4er ved fin Forening men Li tlianen, tunas 
have været 4a af finjmdvortes
Forfatning, ■ og en Kongeftamme h^vde her nok at be- 
flslle med at -u^ße fig paa Thronen. Ogfaa forløb her 
AarhUHdrede^ inden diffe tvende Lande, virkeligen bleve 
trenede.

__—------- i-
Der' 'ar i Margar^, Dage ;ntet Mowrlie,

og R,,/3^ refin'des Wpé ibland^^^8 ' ' ' ■'■
Vortr S ideligtnTnTugerv Mongolernes Øde-
,. Æggelfer — Alt, bidrog' til at berøve delte Rige, deri 

nyere Tider fpilte en faa glimrende Rolle, den Inddydelfe, 
det under andre Omftændigheder maatte have havt paa Nor
dens Anliggender, og dets Krige med Sverrig bleve •end
nu i lang Tid ubetydelige.

Detalt i'det 14 See rige og handlende Holland ud
gjorde en Deel af det Tylke Rige ■ og var udftykket i 
flere Smaaftater, der efterhaanden famlédes under Bur- 
gundiens Hertuger, hvis politilke Virkekreds ikke ftrakte 
fig udenfor deres Naboland.

Frankrig var fønderllidt i blodige Succesfionskrige med 
tingland, og dette Rige ahnede end ikke fin tilkommende 
Betydelighed, font Spe- og Handels-Magt. Krigene imod 
Frankerrg, hvortil Succesfionen gav Paalkud, med Skot
land, over hvilket det paaftod Lehnsherredømmet, og med 
Landets egne Store, der under en kraftløs Regjering og
faa her begyndte en Kamp med Monarkiet, belkjæftiged® 
tilRrækkeligen Englands Politik i den ftørfte Deel af det 
14 Aarhundrede. Dog havde Margaretha indgaart et For
bund med dette Rige, og den fvage Richard 2 fendte hen- 
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fle kort fpr fit ulykkelige Endeligt nogle Hjélpeikibe imod 
Sverrig.

I Syden af Europa floges Man med Tyrker og Araber, 
eller indbyrdes , og havde hverken Tid eller Lyft til at 
bekymre fig om det fjerne Norden.

Den enefle Sydeuropæilke Magt, hvis politilke Inter- 
effe ftrakte fig til dilfe Egne, var Paven, der i hine Ti
der ved Troens Baand dog vedligeholdt nogen Forbindelfe 
imellem Europas ellers faa ifolerté Stater. I hvert Land 
havde han i den Kathollke Geyftlighed en ftaaende flagfær
dig Hær; der ofte var ftørre end Landsfyrflens, men al
tid bedre difiplinert; og Overtroe og Uvidenhed gav denne 
Hær Vaaben i Hænder, hvis frygtelige Kraft Norden ofte 
tilforn havde følt. Dog ogfaa med denne Kirkens Over
hoved og med hans Geyftlighed i Norden — der, fordi 
den udgjorde en Stat i Staten, vel kan fortjene Plads i- 
blandt de fremmede Magter — lynes Forftaaelfen i dette 
Tidsrum tællen uafbrudt at have været den bedlle, og 
Margaretha vidfte mefterligen ved Smiger og Fordele at 
vinde den kathollke Geyftlighed, der maalkee mere end 
hendes Vaaben, befordrede Sverrigs Underkaftelfe og Uni» 
onen.

Under faadanne Omftændigheder blev det mueligt for 
Margaretha, at udføre fin Unions-Plan. De Fjender, 
hun ikke forenede kunde modftaae, deelte hun, og be
kæmpede dem enkelte. For de ftørre og mægtigere For» 
bindelfer, fom de nyere Aarhundrede have feet fremftaaa, 
havde hun i fin Tid ikke at frygte.
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Man kjendte endnu ikke det magilke Ord politilk Li
gevægt, fom nyere Statsmænd betjente fig af, IFefaa ofte, 
near de vilde fkjule deres egen Ilerlkefyge, fom naar de 
ved flere Smaastaters Forbindelfe vilde iætto en Dæmning 
for den Størres Overmagt. Frankrigs Politikere havde cn# 
nu ikke uddannet dette Ligevægts Syllem, der egentlig kuns 
ved lin Misbrug blev fkadeligt, og tjente fornemmelig ti[ 
at almindeliggjöre og udbrede Krig og Ødelæggelfe, uden 
nogenfinde tilftrækkéligt at belkytte den Svagere.

Man kjendte heller ikke i Kalmar Unionens Dage de, 
nyefte Fæderations-Syitem. Kort — Aarhundrede forløb , 
førend Europas' Stater ved Politikens og Videnlkabernes og 
plandelens Baand forbncdes til et nogenledes Heelt, og før
end de nye Berørings- og Forbindelfss - Punkter indpræge- 
de Tiderne en nye Karakteer, ganlké uliig deres, i hvil
ke Margaretha /liftede hi in berømte Forening, der ligefont 
fatte Kronen paa det 14 Aarhtmdredes fidfte Dage,

Nu kunde ingen Fyrlte bemægtige fig tre Landsbyer, 
førend det fatte alle Kabinetter i Bevægelfe fra den ene 
Ende af Europa til den anden, Endnu mindre lod det fig 
tænke, at tre Riger kunde forenes uden do b'odigfte Kri
ge. Med hvilken Ængftlighed og Misundelfe blandede man 
fig nu ikke i Nordens Forhandlinger?

Da Karl Gullavs Vaaben lode befrygte, atNordenlkul- 
de komme. under eet Hoved , var det Hollands Handelin- 
tereffe, der vel red.lede Danmark, men i Forening med 
Englands dikterede Freden til Kjøbenhavn, fom fkilte os 
ved vore fkjønnelte Provinfer. Da det Svenfke Konge- 
huus i A. ij4i varuddød, ogRigsftænderne kom fammen, 
lor at vælge en Thronfolger, nyttede det intet, at Geift- 
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ligheden og Bondemanden ftemraede for den Danfke Kron
prins; inlet, at Dalekarlene grebe til Vaaben, for at for- 
nye gamle Kalmar Unionen; nei, fremmed Indflydelfe og 
Øjeblikkets Tarv feirede over det Danlkfintlede Partie, og 
Sverrig tilkjøbte fig Fred med Rusland, ved at imodtageaf 
dets Haand en med dets Storfyrfte beflægiet Prina.

Og nu, hvo mindes ikke, hvorledes England og prens- 
fen fur 20 Aar fiden hindrede Danmark i at opfylde fine 
Forbindelfer med Rusland? Hvo har glemt de mange po- 
litilke Discuflioner og Fjendtligheder, fom det bevæbnede 
Neutralitets Syitem har foranlediget i Norden? Dog dette 
var egentlig en Kamp imellem Despotisme paa den ene Side, 
og Rettigheder og Vedtægter paa den anden, fom vare 
grundede i den almindelige Folkenes Ret, og helligede ved 
Aarhundredes Hævd. Denne Kamp burde egentlig efter 
fin Natur have været fælleds for hver Faftlandets Magt, der 
ønlkede Induftrie, Kolonier og Handel, fom hine defpo- 
tiierende Øeboere føgte at undertrykke. Imidlertid fynes 
tilfældige Omftændigheder førft nu at. have givet denneStrid 
for neutrale Flags Rettigheder og Havenes Frihed den al
mindelige Interefie, den far fin egen Skyld alene havde for
tjent; og dens Følger torde endnu i dette øjeblik endog 
for det meft øvede og ikarpfeende politifke Øje være uover- 
feelige. Thi hvilken Statsmand har forud beregnet de Phæ- 
nomener, Tom i de to fidfte Decennier have viift fig pap 
Europas politifice Horizont? Hvilken Statsmand kan forud 
befiemme det endelige Refultat af alle dille uhyre Kraft- 
aulrængelfer, difle unaturlige Forbindelfer , dille uforlige- 
i IntpreFer, dilfe Ikjendige Voldfomheder, dilfe oprør
te Lidenlkaber, kort — af a'le de Begivenheder, dergjø- 
je uet attende Aarhundredes Slutning og det nittendes Be- 
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jgyndelfe til det Mærkeligfte, fom Verdens Hiftorie kjender, 
det Mageløfe, fom ingen Fortids Annaler kan freinvife?

»Men Fremtiden— figer Fr. Snedorf (') flaaer i Alher
rens Hænder. Hans urandfagelige Viisdom har draget et 
Slør over Eftertiden, i det han gav os Evner og paalagde 
os det, fom en Pligt, at nytte det Nærværende faaledes, 
at det under alle Omftændigbeder kunde være til Fordeel 
for Efterflægten". Og man kunde tilføje: i det han gav 
os dille Evner, paalagde han os den Pligt, ogfaa at nytte 
de forbigangne Tiders Erfaringer faaledes, at de under al
le Omftændigbeder kunne være til Fordeel for os felv og 
vor Efterflægt.

*) Om Vigtigheden af de tre N. Rigers Forening 1 Skand. 
Muf. II, i. 135.



Paa en Tid, da den lykkelige Rolig
hed, Tvillingrigerne hidtil node under Chri- 
flians og Freder ikr fredelige Styrelfe, er vol
delig forßyrret uf en uretfærdig Fjende —• 
paa eii Tid, da de Saar, denne i litmfk 
Niddingkamp flog Fædrenelandet, endnu blö
de og favne en Idevner —- paa en Tid da 

gamle Danmarks, gamle Norges Navn, Hæ* 
der og Uafhængighed endwl trues, da Fæ
drenelandet endnu er i Fare — paa faadan 
Tid er det dobbelt vigtigt, at Tillids, Bnig- 
heds og Kjær ligheds Baand fammenhinde Fy- 
fle og Folk,'owßynge hver Folkets enkelte Stand, 
og befjæle hele Samfundet med Æineenaand 
og Borgeifind '— paa faadan Tid er hvert 
Middel — det fvagere, fom det flærkere — 
der bidrager til dette ßore Gyemed, dobbelt 
kjærkommen, dyrebart, helligt.

Ikke ville de fredelige Uidenfkabers Dyr
kere flaae tilbage for nogen Stand i Hengi
venhed til Konge og Fodeland: Ikke ßal Kri
gens Bulder döve deres Stemme, nadr Fædve- 
nelandsfind byder den at tale.



Og hvilken Iwytideligere Anledning kan der 
gives til at tolke Fædrenelandets Föleifer til 
at vife Folket, hvad dets Fyrfle var for det 
i Freden, og Fyr ft en, hvad lian kan vente df 
Folket i Faren, end den, vor gode Konges 
FödfIsdag tilbyder os.

Fædrenelandets Fenner, denne Byes .op
lyfe Embedsmand og Borgere indbydes der

for til at bivaane de Hoytideligbeder, fom til 
dette værdige^yemed anftilles i X) den fe Gym- 
naßebygning den z^de Jan. om Formidda
gen Kl. ii. Talen holdes i Moder smaalet 
af Hr, Overlærer Björn.




