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Udfigt over Nordens Forfatning
mod Slutningen af 14de Aarhundrede,

fom

Indledning 

til nogle 

Bemærkninger over Aarfagerne til Knlmar - Unionens 
Ophævelfe.

Et

Indbydelfesfkrift
tu

de Højtideligheder, hvormed Odenfe Kathedral- 
Skole helligholder Hs. Kongelige Majeftæts hoie 

Fodfels-Fcft næftkommende 29 Januarii a. c.
i

Gymnafiets ftorre Horefal.
af

T Ttojel,
Overlærer ved bemeldte Kathedril - Skole.

Odenfe, 1808« 
Trykt hos S, Hempel, 

Bier af Fyens Stifts Adreffekomtoir og Bogtrykkeri«.



J^ire Aarhnndrede ere forløbne, fiden Margaretha ve<? fi« 

Statsklogfkab fuldførte den af hendes Fader Valdemar den 
fjerde lagte Plan og forenede de tre Nordi/ke Riger under 
eet Overhoved. — En Forbindelfe, fom om Omfttendighederne 
havde tilladt det, hunde havt uberegnelige Følger ikke al
ene for Nordens, men for hele Europas Udleende og For
fatning, ,

Naturen felv fynes ved at afftikke de Skzndinavifke Lan
des Grændfer, og ved at befolke difTe Lande med Menne- 
Iker af eens Herkomft, eens Sprog, Religion, Sæder og 
Skikke , tydelig nok at have anviift dilfe Nordboere den nøyelfø 
indbyrdes Forening, fom en Betingelle, uden hvilken en fuld
kommen Nationallykfalighed, grundet paa indvortes Kraft 
og udvortes Agtelfe, ikke kunde opnaftes: og Naturens Vink 
ere Befalinger, der ingenfinde uftraffet lade fig overtræde. 
Der gives Lande — figer een af vore Dages for fine phllo*  
fophifke og hiitorilke Skrifter lige agtet Forfatter^*)  — fotn

*) Prof. HegBwifch i Kiel, i hvis Hiftor. Philof. u. Li- 
terarifrhe Schriften i. 74 - 96. findes en fortrelfelig Af
handling over Kalmar-Unionen.
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•:re af Naturen felv faaledes dannede, at Man, faafnart Man 
fjender deres pliyfifKe Bofkaffenhed og Beliggenhed, ikke 
kan andet end dømme, »Dette Land kan kuns da nyttes i 
den høyefte muelige Grad af Beboerne, naar ditfe udgjøre 
een Nation; deelt imellem liere forfltjellige Folk (og Stater), 
kan det langtfra ikke bringe dem alle mueligeFordele; maa 
det tvertimod opvække Misundelfe , /Had , Fjendfkab og Krige 
iblandt dem®. Anvendelfeh heraf paa vort Norden er faa 
let, Fordelene en fand og varig Union tilbyder, faa indly- 
fende, og Følgerne af Adikillelfen faa bekjendte, at de 
til mit nærværende Øjemed her ganfke kunne forbigases. 
Men ikke allene for Norden, ogfaa for Europa, for hele 
Mennefkeheden vigtige maatte Følgerne af et Nordilk Mou- 
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,' underftøttedes af 
Nordboens gamle urokkelige Mod og Kjerlighed til Frihed > 
Fædreland og Konge, — en faadah Fyrile, en faadan 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 ængftelig befrygtede Univerfal-Monarkie, der 
neppe fuldftæudigere 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 Spørgsmaal om Havenes Frihed eller 
Trældom, ✓ m nu i mere end eet Decennium beftandig har lagt 
nyt Tønder til den Brand, der har udbredt, fine Luer til 
de fjernede Egne paa Kloden, fortæret faa mangen Stats-Byg- 
hing i vor Verdens Deel, og endnu uflukket, truer flere 
af de fparfomt levnede medUndergang?
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Og dog vare de Nordilke Riger —- figer LagerLnng — 
aldrig fvagere , end under Kahnar-Unionen; men ■— føier 
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? 
(kulde have- gjort Norden indvortes lykkelig og udvortes 
hædret. Neppe favnedes Mar^arethas den kraftige Haand, 
der havde grundet og opført denne af udvortes Anfeelfe 
Ua herlige Bygning, førend .dens indvortes Brøftfældighed 
ikke længere kunde Ikjules under hendes fvage og ukloge 
Eftermand. Erik af Pommern arvede vel hendes Krone? 
men ikke hendes Aand, og Unionen begyndte at vakle« 
Han var'bedre fkikket til at nedbryde, end til at opbygge, 
og de Fremmede, han og hans TylkeEfterfølger indkaldte, 
for at hikke paa Margarethas Storværk, gjorde kuris Ondt 
værre. Man faae nu, hvorledes de enkel\e Dele, hvoraf 
det Mele var fammenfat, ikke pallede i hinanden; hvor
ledes een Grundfteen rbkkedes efter den anden; og de to 
førhe Konger af den OldenborgKte Stamme formaaedeneppe 
at holde den faldefærdige Bygning blot nogenledes 1 Veiret. 
Men nu kom Chriftian den anden. Han kjendte de fleite

Bygningens Mangler, og følte Lyft. Mod og Kridt i 
fig til at hæve dem fra Grunden af. Med vældig Haand 
greb han fat paa Forbedrings-Værket, men uforfigtig og 
voldfom bortræv han- de belkadigede Dele, før han havde 
Noget at fætte i deres Sted, og hele Bygningen' ftyrtede 
farumeu og knusde ham i Faldet. 

•
Adskillige Gange har det fyntes fom den atter ikulde opftaae 

af fine Hunner, og de trende Nordens Riger atter lamles 
under een Beherlkcr. Sverrigs Karl den tiende troede fig 
med Tillid til fine Vaabens Magt nær ved dette Maal, og 
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fyntes virkelig at være det Danmarks Chriftian den (}ette 
tænkde ved fredeligere og retfærdigere Midler at naae fam
me Hore Maal. Men Skjebnen havde anderledes beGnttet 
det; og maaP<ee juft fordi hiin var for overmodig og vold« 
foni, denne for fredelig og langfom, forfdmte begge de 
W die , lom Tid og Omftamdigheder udkrævede , og fo ri el- 
lede begge Maalet,

Thi Tiderne vare ikke længere de famme, fom i Mar- 
gareLhas Dage. Mærkelig havde de forandret fig, og yderft 
Qelden indtraf i en nyere Tidsalder faadanne politifkfc Kon
junkturer , fom begunlligede en faadan Statsforbindelfc 
Thi om vi end kande antage, at alle indvortes Hindringer 
i Rigerne felv, i Nationernes Tænkemaade, i deres ved. 
Tid, Adikintdfe , udenlandske Forbindeiler og Skribenter« 
forlkjelfigen uddannede Sprog, i Regentfamilierue o. f. v. 
vare ryddede af Vejen, og hele Norden var villig til at 
byde Haanden til denne Forening, neppe vilde dog de 
Europæhke Magter, deri 14 Sekulum vare roelige TiUkue- 
ré af Margarethas lineren, neppe vilde de i det 19 faa 
ganfke ubetinget give deres Samtykke til en Forbindeile, 
der kunde blive dem faa frygtelig.

En kort Udfigt over Nordens indvortes Forfatning og 
udvortes Stilling mod Enden af det 14 A århundrede vil 
fætle os i Stand til at vurdere Margarethas og den Tids 
Siatsmænds Fortjenefter med Upartifkhed og Billighed; vil 
give Anledning til at anftilie Sammenligninger imellem hiint 
Sekulum og nyere Tider; vil vife, at Tidernes Forandring 
i mange Henfeender er til Hinder, i nogle til Fordeel for 
et lignende Foretagende, og at andre Tider tinder alle 
Omftændigheder udkræve andre Forholdsregler,
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Mod Enden af det fjortende Aarhundrede var Regentens 
Magt i alle 5 N. Riger bunden ved Haandfæfuinger, og 
Regjeringen fornemmelig, fkjdndt mere ell^r mindre, i Ade
lens og de kathollke Prælaters Hænder, for hvis Repræ- 
fentantere Kongens, eller fom de fden kaldtes, Rigets 
Raadcr vare at anfee. Norge var fra Oldtiden et Arve- 
rige, og Arvefølgen beftemt fornemmelig ved Olav den hel
liges og Magnus Lagabæters Love, I de to andre Riger 
havde Aviftokraterne faa godt benyttet fig af de indvortes 
Uroeligbeder, at Kongerne valgtes, og Kongevalgene om 
ikke de jure^ faa dog de facto vare komne i deres Hæn
der. Skjondt man fjelden forbigik 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) 
Dod holdtes her i Odenfe, meente, at det var bedre, at 
forbigaac hans Datterfdn Olav, og vælge en indfod Adels
mand til Konge, end ved at antage denne Norlke Trinds 
at udfætte x Danmark for den Fare, at dets Krone efter 
Norges Exempel Ikulde blive arvelig, og holdt de fig i at 
Fald berettigede til. at vadge een af den.hdit afdøde Konges 
Slægt, uden at gaae efter nærmede Arvelin te. I Sverrig 
havde man riden den SigurdPete Slægts Undergang fulgt fam
me Principer, og i Magnus Erlkfens (Sm.cks) Lovgivning 
beftemt omtrent det Samme, fom ^ucccsfonen angaaende 
findes optaget i felve Kalmar - Unionen; at nemlig ForUe- 
Fodfeleu ikke medførte nogen fortrinlig Ret til Thronen. 
Begge disfe Stater vare altfaa i den Tidsalder, fom her 
kommer i Betragtning, en Blanding af iridfkrænkcde Arve- 
og Valg-Monarkier, og, da de tillige udgjorde de vigtiglle 
Del«? af det Hele, fom Margaretha føgte at fammenhinde, 
vjj man ikke uden Ubillighed kunne bebrclde hende den 
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væfentlige Mangel i felve KVmar - Unionen, st Arvefølge 
ikke indfortes efter beftemtere Regler. Neppe kunde linn 
forene faa Manges forlkjellige og ftridige luteresfe, og til
lige kjæmpe med Held imod fin Tidsalders ogfaa i Norden 
hertkende Aand, hvor Qvinderegjering hidtil var ganfite 
nfædvanlig og oprorto Nordboens hele Stolthed. Hun kun
de faa meget mindre vente et heldigt Udfald af denne Kamp 
mod een af Ariftokratiets Grundpiller, fom der lod lig faare 
meget indvende imod hendes og hendes Pleiefons lovlige 
Adkomft til Thronen i alle tre N. Riger, ifald hun vilde 
udlede Samme af Fbdfelens Rettigheder, og ikke af Stæn
dernes Valg. Hvo vilde da bebreide hende, at hun var 
nbdt til at give efter for Tid og GmSændigheder, og ef
terlade Noget at forbedre i fin Bygning til dens tilkommen
de Eiere? 1)isfes Foriommelfe og Uforftand kan ikke tilreg
ne« hende; og vi ville i det Fblgende faae at fee, 'med 
hvilken klog Forfigtighed hnn forberedede og lettede dem 
Udforelfen af dette laa vanfkelige Arbeide, der fbrfl efter 
Aarhundredes Forløb blev bragt i Stand i hele Norden, og 
derved een af de betydeliglle Hindringer for en nye Uni
ons Varighed bortryddet.

Tidernes Aand forte ogfaa dette med fig, at man her 
fom i de Tylke Naboefyrftendømmer, beihmdig mere og 
mere indskrænkede Regentens Magt , indtil den omfider 
blev heel ubetydelig , og beroede næflen ene og aller.e 
paa hans perfonlige Egenfitaber. Saaledes var Forfatningen 
i denne Periode i Danmark og Sverrig, I Norge derimod 
havde den Kgl. Magt dog noget bedre vedligeholdt fig, 
deels fordi Norge var et Arverige, deels og fordi Adelen 
ved Lov var udelukt fra Krongodfernes eller Lehnenes Be- 
fiddelfe, fom her vare Prinferne af Blodet alene forbe



holdne. I Danmark vare disfe i de Uroligheder , føn 
førend Valdemar Atterdags Regjering truede med at gjøre 
dette Rige til en Ty fe Provinds, enten ødelagte, eller 
forødte. Denne vort Fædrelands Gje^ppretter og hans 
ftatskloge Datter famlede atter og inddroge en betydelig 
Deel af disle Godfer under Kronen, ophjalp faaledcs Ri
gets forfaldne Financer og grundede derved den Magt, Re
genten havde, og den Agtelfe, Riget nød i deres Dage, 
At ogiaa Dehnene i Sverrig, fkjpndt Lovene forbøde det, 
vare komne i private Stormænds Hænder, fees af den R.e- 
duction, Margaretha liden foretog fig, da alt Krongods, 
der efter den Tylke Alberts Indkaldelfe var bort(kjenkgtx 
.'.ter inddroges. Adelen — thi denne alene var udelukken
de berettiget til Kronens Leline -- havde faaledes i disfe 
en riig Kilde til den Anfeelfe og Magt, hvorved den blev 
lat i Stand til ikke alene at indikrænke Kongemagten, men 
og at undertrykke de lavere Stender.

Den katolfke Geiftlighed deelte Landets Fedme medA- 
delen, og trodfede, tryg^undcr Hierarchiets Ægide, fom 
ofteft uftralFet Landslovenes Anfeelfe. Ogfaa de katholfke 
Prælater toge Deel i Regjeringen med Adelen, men vare 
kuns enige med Samme, naar det kom an paa at fætte 
Grændfer for Kongemagten og undertrykke Almuen.

flær udbredes Bonden, hvis Kaar i denne Tidsalder ikke 
vare ftort bedre end Trællens i den haardefte Hedenlkabs 
O!d. la Man har endog en Slesvigfk Hertugs Forordning 
af 1392, der fætter Livsfiraf for forfætlig Mord, men var 
Morderen en Hofmand af Taaben d. e. af Adel, og den 
Myrdede en Bonde, da kunde Brøden fones med Penge — 
En oprørende Ringeagt mod denne vigtige Klafle af Stuts
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borgere', der tilfalde karakteriferer Tidsalderen! Heraf rei- 
fte lig og de mange og blodige Boudeoprør ifær i Dan
mark , der fkilte det desuden ved den faakaldte forte Død 
affolkede Norden ved en betydelig Mængde af arbeydfom- 
me og nyttige Mennelker,

I Borgerftauden fandtes nu ikke længere nogen Modvægt 
mod de to førde og overmægtige Stænder, Adel og Geift- 
lighed, Fra Rigsraadet var faavel Bonde fom Borger ude- 
lukt, og deret Deeilarelfe i Kongevalgene var enten ingen, 
siler aldeles ubetydelig. Formue og Kultur vare de Mid
ler, hvorved dilie arbeydende Stænder iknlde hæve lig; 
og hvorledes kunde dette fkee i en Tidsalder, hvori dc 
rolige Næringsveye vare faae og ubefltyttede, Agerdyrknin
gen hindret, Handelen ingen, og Videnfkaberne aldeles for- 
fømte. ?

At de Forandringer, fom diTe det borgerlige Samfunds 
vigtige Klafler fiden her i Norden have undergaaet, hø
re aldeles ti! den nyere, til vores Tidsalders Fortrin, 
behøver jeg neppe at anmærke; ligefaalidit fom det For
trin, vore Dage have for hine deri, at Arifiokratiets og 
Hierarchiets Magt er-aldeles knækket; hiin i den Danfk- 
Norlke Slat vod Conftitutionen af 1660, i Sverrig ved 
Revolutionen af 1772 og ifær ved Sikkerheds Arten af 1789; 
denne ved Reformationens Indførelfe i begge Stater i 16 
Søkulum. Kuns een af alle ditfe mange forandrede Om- 
ftændigheder fynes mig at fortjene ikke allene Statsmandens, 
Bien og hver tænkende Statsborgers hele Opmærkfomhed, 
naar Spørgsmaalet er om Gavnlighed en af en lignende U~ 
nions muelige Fornyelfe; denne- nemlig , at Conftltuti- 
enerne, fltjøndt ikke betydelig, dog altid noget afvige &a 
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hinanden, i at befteinme Omfangen af Regen jens Magt, 
der i Sverrig i Hénfeonde til Lovgivning og Skatteis Paa- 
læg er Lunden til Rigsftænders Samtykke , fom efter den 
Panik- Norlke Stats Grundlove ikke udfordre«. Er 
fandt, at Eenfied i den lovgivende, fom i den udøvende 
Magt«, er nødvendig til en Fuldkommen og varig Forening 
imellem Hero Nationer, der tilforn have været uafhængige 
at hinanden, faa bliver den anmærkede ForikjeHigbed 
af ftørre Vigtighed, end den ved førft* Øyekaft kande fy« 
nes at være, thi hvilket Riges Conftituticu tkulde opofres, 
for at tilveyebnnge denne Eenhed?- Statsmanden kan ikke 
hor følge Statsphilofophiens ’Grqndfætningcr' alene: Han 
tnaae udentvivl ogfaa tage Ilenfyn til Tingenes virkelige 
Stilling, og beregne de muelige Følger, den endog i fig 
felv gavnligfte Forandring i faadan Tilfælde kunde drage 
efter fig. Men uagtet Guftav den tredies Udvidelfc af den 
Svenlke Kongemagt, gjelder dpg endnu for en ftor Deel 
det Samyne, fom gjcldte i Aarene 1742 og 1743 , da der 
var Udfigt til Unionens Fornyelfe. leg vil ahfua, for ikke 
at forekomme Læferen i fine Slutninger og Domme, ind- 
/knenke mig til her at anføre een af vore førfte Nordilke 
Jliftoriefkriveres Lagerbrings Betænkning over hiin Kataftro- 
phe. »En -yegjerende Herre, figer han, fom herfkede 
over Danmark med uindlkrænket Magt, ikulde dog regjere 
i Sverrig inden flere Forikandsninger imod Kongemagten. 
Ingen Ting havde da været naturligere, end at den regj®- 
reude Herre alt id i vilde have foredraget lit Arverige for 
Sverrig , hvorved efter alle fandfynlige Udregninger en be- 
ftandig MisfotHøyelfu var blevan opvakt, fom paa mange 
Maader vilde fornye Erindringen af den gamle Kalmar-U- 
nion,*
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Men jeg vender tilbage til Nordens ældre Dage,

Handelens Tilftand i de 5 N. Riger mod Slutningen af 
14 Aarhundrede belkrives bedft, naar Man figer, der var 
ingen og kunde ingen være, fordi den Sikkerhed, uden 
hvilken Handelen aldrig trives, favnedes ganlke, og Han- 
feftædenies Monopolier qvalte, hvad Lyft og Virkfomhed 
der endnu kunde være tilbage. Seyladfen foruroligedes af 
Søerøvere, og inde i Landene lelv kunde Ingen med Sik* 
kerhed reyfc fra den ene Bye til den anden , faafom Ade
lens Gaarde vare Fæftninger, hvorfra Man befeydede hin
anden, eller Røverhuller, hvori Man lurede paa den fre
delige Vandrer. Adelen i Danmark lynes endog felv at ha
ve følt nogle af de Uleyligheder, denne Levema.a, ført« 
med lig, da den i Midten af 14 Sec. forbandt (hi Longe, 
til at ftraffe og hemme dens indbyrdes Feyder-. Alen den 
følgende Tids Hiilorie vifer t at det intet frugtede, og at 
Kjøbftædejnes Indvaanere ftundum gjorde fig Ikyblige i fam
me voldfomme Oplørfel. Vel begyndte alleredo i Midten 
af det 13 n.arhuudréde Handelsaanden ut vækkes i det nord
lige Europa, og ved Handelen imellem Hanfertæderne og 
de Italienfke Handelskæder fremkom et nyt Baant!, der knyt
tede Norden og Syden af Europa til hinanden, og uåbne
de ogfaa her blidere Udfigter for N'æringsftænderne. Den 
fornemfte Rigdoms-Kilde var Sildefangften. Den uhyre 
Mængde Sild, fom nu har taget Veyen ned til de Brittifke 
øer, drog endnu dentid ad Øfterføen til,’ og fangedes 
Millionviis ifær ved de Skaanfite Kyfter. At Benyttelfen af 
dette Filkerie maae betydelig have bidraLet til; vore nordi- 
ike Landes Flor og Velmagt, er ind!yfen^e> om €I,d No
get kan være overdrevet i det Skilderir‘> f°m Conring 
har opbevaret os fra een af det 15 Aarhundredes Skrioen- 
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terej'), hvori de Danfke befkrives fom prunkende i Skar
lagen, Purpur og flint Linned, i Stedet, for dåres forrige 
elendige Skibsklæder, „thi en uhyre Rigdom tilflyder dem 
aarlig af deres Fifkerie ved de Skaanfke Kyfter, faa at al
le Nationer holde lig til dem, og bringe dem Guld, Sølv 
og koftbare Vahre, og afkjøbe dem deres Sild, fom det 
velgjprende Forfyn faa overflødig har givet demH. 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 tilftoppét for Skandi
naverne , og i Hanfeflædernes Vold. Dille forfynede Nor
den med deres Manufaktur-Fabrik- og Overdaadigheds-Vah- 
re, men lode fig for dyrt betale j ved at bemægtige fig 
denne vigtige Handelsgreen , — Valdemar 4 maatte endog 
ved en Tractat afftaae dem Samme — og ved at qvæle al 
Nordilk Induftrie og Handel, der mod Slutningen af 14 
Sec, næflen ikke dreves med egne Skibe.

Man tænke fig, hvilken Indflydelfe denne Handelens 
Afmagt maatte have paa Flaaden, dilfe Rigers natnrligfte 
og paalideligfte Værn. Den forfaldt gandlke med Hande
len , og fik fit fidfte Banefaar, da Styrishavnene, Skibs
rederne og de Diftrikter, fom vare bellemte til dens Ekvi
pering og Bemanding bleve arvelige for deres Befiddere, 
fkjøndt dilfe lidt efter lidt unddroge fig de dem paaliggende 
Forpligtelfer. Den Stat, der under Valdemar Seyer hav
de 1400 Krigsikibe i Søen, kunde '50 Aar derefter ikke 
engang befkytte filte egne Strømme mod en Norlk Sørøver, 
hvis Navn og Rygte Peder Syvs Kjæmpevifer have forevi

(*) Anføres i Robertfon’s Abriss vom Wachsthume und 
Forlgange des gefellfchaftlichen Lebens in Europa etc. i 
den Brunfrigfke Udgave af 1770 p, 417-
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get('1), men Hanfeftæderne maatfe holde 30 Skibe ved 
Hflnngpr, livor dr efter llvidlfclds Beretning laae i 8 U- 
ger, for at belkytte Sundet.

Hvad Landmcgten angaaer, da var det allerede i det
te Aarhundrede ikke uCædvanligt i Danmark og Sverrig at 
betjene fig af Tylke Leyetropper — en 'naturlig Fpige af 
de indvortes Uroligheder og af Regenternes Mistillid til de.r 
res egne Und erfa atter, hvorved de nærings- og handels- 
løfe fattige Lande end mere udmarvedes. Vel løgte Val
demar 4 at aflkafle denne Ulkik og øve de Danfke i Vaa- 
ben; men felv kunde han dog ikke undvære en Udelt Tyfk 
Hær, og hans Datter Margaretha bcfddede ogfaa Tylke 
Tropper i Krigen med Albert, hvis fornemile Styrke da 
ogfaa beftod i Tylke Leyefvenne. Rigernes nationale 
Magt var og altid i dille Næverettens Tider heel upaalidc- 
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 tvivlfomt, til hvilken Side Seyeren maatte vende fig. 
Ogfaa Var det vel en vigtig Grund til de nationale Trop
pers Tilfidefættelfe, at de ikke have været forbundne til 
at caae over deres eget Lands Grændfer og følgelig i en 
Krig med Fremmede vare mindre brugbare end de leyede 
Tylke;*4)

O p- 39$ °S 39?« 0m Sønden fejdede Tydfke Mænd, 
alt baade med lileel og Malt,

Men Alf han ligger i Jjrefund , han tager det fra den- 
nem Alt.

(j'1*} At dette var Tilfældet i Sverrig, er -bekjendt. At 
det og har været 1 Brug 1 de to andre Stater, formo
der jeg af de desaugaaehde i Kalmarunioiien indførte 
Siøje Beliemmelfer,
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Paa Tand Kultur og Videnfkaber var der i Slutningen 
af 24 Aarhundrede ikke at tænke. Abfalons, Saxos og 
Aagefens Dage vare forbi. Geiflligheden , fom i dille Ti
der var den meft oplyfte Siand, mautte nødvendigen have 
de faae daværende Oplysnings Andalter under fin Beltyrel- 
fe. Men Oplysning ftred imod deus Interetfe; Intet Un
der da, at den faalænge mueligt ogfaa i Norden føgte at 
vedligeholde Fornuftens Umyndighed. Mange af Videnska
bernes i vore Dage faa almindelige Befordrings - Midler va
re i 14 Sec. enten ikke opfundne, eller ikke indførte i 
Norden. I Klofterikolerne fkulde Lærdommen heues, og 
denne indfkrænkede fig til nødtørftig Undervisning i Kir
ketroen og lidt Monkelatin; thi de klasfifke Skribentere i 
detLat. Sprog læfles ikke, uagtet Latin indtil Aarhuudredets 
Slutning vedblev at være Nordens Kancelliefprog. Vel 
findes enkelte Konger, fom i denne Periode opmuntrede 
til Studeringer, men Frugterne af disfe Opmuntringer fin
der man ikke. Ved fremmede Univerfiteter, i Paris, 
Køln og Boulogne inaatte Videnflcaberne dyrkes, thi de 
høiere Læreanfialter favnedes ganfke her i Norden. Men 
bedre havde det været, om vore Landsmænd' i Stedet_ for 
de Stumper af Romerfk Lovkyndighed , af ariftoteli fk - fko- 
JafHfk Theologie og Philofophie, og hvad andet, de fra 
hine Høyfkoler kunde hjembringe, havde brugt deres fon
de Meimeikeforfiand og lært af de 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 tilflrækkelig 
have everbeviift dem om, hvor yderft vigtigt det er for 
hele Nationers Lykke, at Grundlove cg Statskonftitutioner 
ere aifattede med den ftørft rimelige Beftemthed og Tyde- 
pihed. Havde Man siort denne Erfaring, og anvendt
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Samme ved Kalmar- Unionens Affrttelfe, faa havde vift 
nok diffe Udenlandsreifer betalt fig, og tulindfold erftat- 
tet de Penge, de droge ud af Landet. Dog, hvor
ledes Siatsvidenlkabernes Tilftand paa denne Tid har væ
ret i vort Norden(’). lader fig flutte deels af Unionsakten 
felv, deels og af Lovkyndighedens daværende Befkaffenhed, 
en Videnfkab, der dog er hine faa nær beflægtet; og 
herom figer Lagerbring, det faae ud, fom Man flod i 
deu Formening, at Love vare fornødne, men Lovkyn- 
dighed meftendeels unødvendig. Og overalt, hvorledes 
Ikuhle videnfkabelig Kultur kunne almindelig udbredes paa 
en Tid, da Bogtrykkerier ikke vare til, Bibliotheker føl
gelig fjeldne 7 koftbare og ufttldftændig*?  Paa en Tid, da 
Norden manglede den indvortes og udvortes Rolighed, fom 
er uundgaaelig fornøden, hvor de fredelige Videnfkaber 
fkulle trives? Man maae da af alle dille anførte Aarfager 
ikke føge nogen 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 — fyftematilke Indfigter i Statsvidenlka- 
kerne hos Kalmar - Unionens Stiftere, eller udmærketFor- 
retnings Duelighed hos deres Koncipientere, hvilken fidfte 
Egenfkab ogfaa paa de Tider var høyft fjelden. „I Mid
delalderen, figer Hegevifch(**) , bleve de flefle Forretnin
ger afgjorta muudtligen; i ingen Kollegier,” ved ingen Sam- 
menkomfter holdtes Protokoller. Blot Refultaterne bleve 
undertiden — og det maadeligt nok — bragte paa.Papiret. 
Det Talent, med Tydelighed, Orden og Korthed at 
uedfkrive Dellberationer og Ferhandlinger — der nu ikke 

(*) fom ogfaa i det hele øvrige Europa.
C*) Anførte Skrift, S. 81.
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fænger er noget Talent, men en blot Færdighed, fom 
fordres af hver Byefkriver i den ubetydeligfte Flokke — 
dette Talent befad i Middelalderen i hele Europa ofte kims 
to eller tre Mennefker til een og famme Tidw(*\  Smid 
Mennefkeforftand og lagttagelfesaand maalte erftatte dette 
Tidsrums Mangel paa Videnskaber, og jeg troer ikke, 
Man hos de Statsmænd, der have flottet Kahnar Unionens 
hær den faakaldte nye Union af 1436 , vil favne dille Æv- 
ner og deres Anvendelfe, hvor det ikke alt for ligefrem 
fered mod ykriftokratiets InterefTø,

At imidlertid Nordens eget Sprog mod Slutningen af 
denne Periode ved Olavs, eller rettere Margarethas For- 
anftakning fortrængte det hidtil brugelige Latinfke af de of« 
feiitlige Akter, er en Begi venhed , der gjør Epoke! Norden 
Sproghistorie, Men dette Nordiike Sprog taledes og ikre~ 
ves endnn i Margarethas Dage langt mere overeensfiemmen- 
de, end i vor®, da det ved Nationernes lange Frafkillelfe 
har affondcet fig fra fin oprindelige Benhed, og deelt fig 
3 det mindfie i tvende fra hinanden betydelig afvigende Ho
veddialekter*  En Forandring, der aldrig kan være for*  
deelagtig , om en fuldkommen Nationalforening nogen Ga
de alter fkulde udføres^ da den- forrige Lighed nn, hver 
af disfc Dialekter ved Digtere og andre klasfdke Skribenter© 
har naact en vis. Uddannelfe, meget langfomt og ikke uden 
Aarhundredes uafbrudte Forbindclfe vil kunne bringes igjen 
tilvcie, og Uligheden altid vil tilbagekalde forrige Tider

B

(*) Heraf lader fig forklare vores Unions Akters béfynder* 
lige Form, den Mangel paa Beftemthed, Orden, Sam
menhæng og Forbhidelfe. der ii^r ur kjendtlig i Ak
ten af j597*
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og Forfatninger. Thi hvilken 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-uden inder
lig Vemods Følelfe ombytte nogen af diste faa elskede Cjen- 
ftande ?

Pisfe, fynes mig, ere Grundtrækkene til et Skilderis 
af vort Nordens indvortes Forfatning til den Tid, da Kal- 
mar-Unionen fluttedes. Det ftaaer endnu tilbage, at be
tragte de Nordilko 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 Danfke Rige. Han hayde udrettet Meget, men Me* 
get ilod endnu tilbage at gjøre, thi Riget var ikke fuld- 
kcmmen beroliget, og Fjender omgave det paa alle Kanter, 
Adelens <£3 Almuens Sæder vare i hine ulykkelige Krige 
bievne faa forvildede, at Valdemars hele Kloglkab og 
S'ondhaftigbed var fornøden, for at vedligeholde Orden, 
og igien ikaffe Landslovene og den Kgl. Magt den tilbør
lige Agtelfe. Hertil kom, at mange af de Midler, Val
demar nødvendigen maatte anvende ti! fit Øiemsds. Opnaa- 
elfe, fyutes, og vare tildeels og virkelig, haarde og tryk
kende, og at fremmede Fjender benyttede fi£ af Under- 
faatteroes Misfornølclfe, og opvakte og nærede Oprørs- 
a^nden hos disfe. ' Og dog vovede Valdemar under alle
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flisfe affltrækkende Omftændigheder at lægge Planen til et 
Nordilk Monarjcie, og hans Datter at udføre deti!*)

Aarhundredet felv, hvori faa mange Nord i,Le Regent- 
flammer uddøde'”5'), fyntes for faavidt at befordre dette 
Storværk,

I Norge uddøde i3i 9 den mandlige Linie af den æld
gamle Kongeflægt sned Hakon 5. Riget tilfaldt lians Dat
terføn, .den Svenlke Konge MagnusErikfen (Smek) og det 
tegnede faaledes til, at Sverrig ved Foreningen med Norge 
fom og ved Befiddelfen af Skaane, Halland og Blekingen,, 
det under Danmarks Afmagt havde revet til fig, vilde blive 
den mægtigfte Stat i Norden. Men det tubde fnart alle 
disfe Fordele, thi de famme Aarfager, der fiden bidroge 
det Nelle til den ftørre N. Forenings Opløsning — Mistil
lid hos Underfaatterne, Partilkhed og Mangel paa Kloglkab 
hos de Regjercnde — yttrede allerede her deres Virklom- 
hed ved den mindre. Magnus's Regjoring behagede lige- 
faalidet de Ncrlko, fom de Svenfke, og man rødle ham 
fnart til at lægge Grunden til begge Rigers Adfkillélfe, ved 
at antage fine to Sønner Erik og Hakon til Medregenfere, 
denne i Norge, hiin i Sverrig. Ei heller varede det

' B 3

*) At Valdemar har lagt den Plan, fom Margar. udførte, 
er høift fandfynligt; ifær af den Snildhed, hvormed 
han fb.rftyrrede Hakons Ægtellcab med eu Holftenlk 
Prinfesle, og'fltafiede ham fin Datter tif Gemalinde. 
De fnævve Grændfer, der ere heftemte for vore Skole
programmer, hindre mig i, videre at udføre Bevi- 
ferne foy denne Sag paa dette Sted.,

**) Yngljpgcme i Norge, .Folkpngerne i Sverrig og de 
to af Skjoldungernes Linier, lom regjerede i Danmark 
og: Slesvig,
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længe, førend Valdemars liflige Statskonft i Forbindelfe 
med Magnus’s Lettroenhed og Svaghed, Ikilte Sverrig ved 
dets forhen Danlke Provinfer, hvorved det gamle Naboe- 
had natnrligviis hk ny Næring, nye Kræfter. At Valde
mar efter Gullands Erobring antog Titel af de Gothers Kon
ge, var vel heller ikke det bedfte Forfoningsmiddel, og 
Hadet udbrød i fin fulde Styrke, da Hakon Magnusfen 
ægtede Margaretha Valdemars Datter. De Svenlke forjoge 
Magnus, forbigik hans Søn Hakon, og valgte hans Sø- 
flerføn Albert af Meklenhorg til Konge. Denne flod til 
Lykke for Kahnar-Unionen langt tilbage for Margaretha 
5 Statskloglkab, og gjorde lig og fine Meklenborgere faa 
forhadte i Sverrig, at det nye Had mod de Tylke Herre1" 
angt overgik det gamle mod de Daiilke Naboer.

lifter Valdemars Død kaaredes Margarethas Søn Olav 
til Konge i Danmark, og efter fin Fadar Hakon G arvede 
han ogtaa Norges Rige. Ved den KlogfkabJ hvormed Mar
garetha i Sønnens Mindrenarighed ftyrede begge Riger, 
betog hun dem den gamle Fordom mod Qvinderegimente» 
og ved fine perfonlige Egenfltaber vandt hun faa m..uge Til
hængere, at hun efter Olavs tidlige Død blev antaget til 
Danmarks og Norges Beherfkeri ndo, og hendes Søfter- 
d t'erføn, den umyndige Erik af Pommern , til Konge c? 
Metb egent,

Denne Forenmg under — fom det fyntes — en ny 
frcmfpirende Herlkerftamme kunde ikke være Naboellaterne 
igogyldig.

Sverrig havde foruden den naturlige Frygt for en Na- 
boes rorøgede Magt, endnu liere Aarfager til Bekymring 
® , Fjendikab. Dets Konge var nær beflægtot med den 
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unge HertugvAIbert af Meklenborg, der fremflod fom Olava 
Medbejler til Danmarks Krone, og Olav felv, en Sønne- 
føn af den forjagede Magnus Erikfen, gjorde Fordringer 
paa Sverrig, dem Margaretha efter hans Død troede at 
have arvet. Intet Under derfor, at Sverrig ved Forening 
med fin Konges Frænder de Mekleuborgfke Hertuger, med 
Danmarks naturlige Fjender de Hohlenlke Cræver og med 
de misundelige Øfterføilke Hanfelt ader føgte ikke allene at 
fætte fig i Sikkerhed mod det Dan(k- Norlke Rige, men 
ihæbte endog af al Magt at opløfe en faa frygtelig Forbin- 
delfe. Dog den ukloge og forhadte Albert maatte altid tabe 
i en Kamp med den fnilde og yndede Margaretha, Hun 
nyttede Omltændighederne til at ikafie fig. Anhang i felve 
Sverrig; hun vidfte at opløfe dette Riges for hende farlige 
Forbindelfer, og, da desuagtet Albert med lidet Over
læg fremlkyndte den Krig, han med ligefaaliden Kloglkab 
førte, blev han i Slaget ved Falkjøping fanget, og Ud
faldet paa denne hele interesfanta Kamp blev — hvad den' 
nødvendig niaatte blive — Opnaaelfen af Valdemars og 
hans Datters faavel forberedede Plan —Kalmar-Unionen.

Dette kunde Danmarks øvrige Fjender, end ikke dea 
mægtige Hanfe længer forhindre.

Det Meklenborgfke Huns troede fig fornærmet, dadeDanlke 
Stænder ved Olavs Valg foretrak den afdøde Konges yngre 
Datterføn for den ældre, for den unge Hertug Albert af 
Mcklenborg, fom Valdemar felv havde givet Løvte omSucces- 
fionen. De Mklb. Hertuger grebe til Vaaben, men lodc 
fig ved Underhandlinger forlede til en Stilftand, paa det 
Vilkaar, at Sagens Afgjørelfe Ikulde overlades til vilfe be- 
ftemte Yoldgivtsmænd. Men Margarethas Politik forhalede
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Fuldbyrdelsen af dette Vilkaar, indtil hun ikke længere be
høvede at frygte'for dille Herrers Afmagt. Hun fulgte det 
Bekjendte divide et impera, fkilte, fkjøudt ikke uden 
Opoffrelfe, Meklenborg vod dets paalideligfte Allierede, de 
Holfteuflie Græver og gav faaledes et .Exempel pah det, 
nyere. Erfaringer nokfom have bekræftet, hvor lidet farlige 
flige Forbindelfer ere, naar.de mangle een fælleds Cen- 
tralpunkt, een fælleds og mægtig Styrer. Albert i Sver- 
r>g burde have været dette fælleds Forbiudelfespunkt, men 
dertil var han kun lidet tkikket.

Holften — dette for fin Beliggenhed faa yderft vigti- 
»e Land, der aabnede eller lukkede, efterkom dets Inter- 
O .

elTe udfordrede det, Danmarks fydlige Grændfe foren ud
vortes Fjende — var den Tid deelt imellem flere Herrer, 
der nedftammede fra de i vor Hiftorie. faa bekjendte Gre
ver, lolian og Geert den ftore. I det 14 Aarhundrede 
var det allerede Holftenlk Politik, at befvogre fig med 
Svenig, og gjøre fælleds Sag med Danmarks Fjender. 
Dette Nabohad forftærkedes ved Familiehad til vores Mar- 
garetha, hvis Gemal, den Norfke Kong Hakon, havde 
været troelovet med en Grevinde til Holften - Piøen, hvis 
Givtermaal tilligemed Princeflen felv flrandede paa de Dau- 
ike Kyfter, hvor Valdemar faalænge opholdt hende med 
Høflighedsbeviisninger, indtil han igjen havde vundet Ha
kon og formælet ham med Margaretha. Desuden havde 
de Hold. Grever i hine urolige Tider,, der truede med 
at forvandle Danma.k til en Tyilt Provinds, vi dit at 
fkaffe lig Bxfpertance paa Sønder - Jylland, der i mere end 
IOO Ågr havde været (kilt fra Riget og havde havt fine eg
ne Hertuger af Abels Linie, troe Forbundne af Holften, 
og farlige Fjender af Danmark, Denns Linie udøde 107*1

naar.de
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og Margaretha, der af Omftændighederne nødtes ti! at 
fmigre Holden, belehnede i Aåret 1587 i Nyborg den 
HolÆ Gr. Geert 6 med delte Hertugdoni, hvorved hun 
vel foi> ‘Øyeblikket gjorde hg dette Huns forbunden og af
drog det fra fine øvrige Fjender, men lagde tillige Grun
den til den 26 aarigø Krig, der blev hendes Eftermand 
faa farlig.

Med Brandenburg flod Danmark fiden Valdemars Tid 
i nøyé Forbindelfe. Dets Hjelp v^r vigtig, til at holde 
de Meklenborglke og Holllemke Herrer i Ave.

Ogfaa de Pommerdce Hertuger vare for det mefte ven- 
Ikabelig lindede mod Danmark. Dette Venlliab, der var 
knyttet ved Svogerlkab , blev ikke lidet befæftet, daEom- 
mern nød den Ære, i Margaretbas Pleyeføn at give de 
trende Nordilke' Riger en Behersker.

Den Tyfke Orden, fom den Tid eyede Preusfen, 
havde nok at beltille i fine egne mislbrnpyede Lande , og 
; fine Krige med Poler, Lithauer og Rasler og knude 
ikke med .Eftertryk biånde fig’ i Nordens'Anliggender, Val
demar folgte den det fraliggende Eilhlaud, hvilket, tillige
med den Omfcundighed, at Danmark i dette Tidsrum fy- 
iies at have opgivet fin Tiltale paa Lehnsherligheden over de 
ubetydelige LSTninger af de to førfte Valdemarers Erobrin
ger i Nordty Mand, vel ogfaa kan have bidraget Noget til 
at formind/ke dets Fjenders Antal ved at formindfke deliel- 
^eds Berørelfespunkter.

Dog, langt betydeligere end alle anførte Staters, var 
de mægtige Hanleitæders, flair • de øfterføifkes Indllydelfe 
paa vort Norden. Beftræbelien efter at forene alle Nor-
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Riger underet Overhoved, kunde ikke undgaae dåres 
Opmærkfomhcd; den maatte nødvendigen vække deres vel- 
grnndede Frygt, for, i Kordens Handel at tabe, eller dog 
betydelig at indfkrænkes i en af déres vlgtigfte Handelsgre- 
nc ; den maatte nødvendigen fætte deres mistænkelige Kjøb- 
mandspolilik i fuld Virkfomhed. Deres Magt var laa flor, 
at de kunde forelkrivc Norden Love. Selv Margarethas 
Fader var for, en Tid, fornemmelig ved deres Medvirkning, 
udjaget fra Land og Rige, og maatte dyrt tilkjøbe fig 
deres Venlkab, ved at afltaae til dem en Deel af Sund- 
toldeu, Skaane paa 15 Aar, Jurisdiction ovor deres Kon- 
toirbetjente i Danmark. eg fremfor Alt den vigtige Silde- 
fangft ved Skannes Kyfter, la efter lians Død paaftode de 
endog, fom Skaanes Indhavere, Ret til at deeltagc i Dan- 
marks Kongevalg. For at vinde en faa frygtelig Magt var 
ingen Opofrelfo for ftor, og Margaretha forfikkrede dem 
alle deres Privilegier og bekræftede dem i Befidd'elfen af 
Skaane paa den beftemte Tid; hvorved hun vel fatte fig 
i Sikkerhed for et almindeligt Angreb, liig det, der 
mødte hendes Fader, da 77 af dilfc Stæder paa engang 
fendte ham deres Feydebreve, men kunde dog ikke hin
dre at de Mekleuborgfke Hanfeftæder Vismar eg Roftok to
ge Sverrigs Parlie, og ved at opmuntre til Kaperie i Øster- 
føen lagde Grunden til de Søerøverier, der fiden blevc 
ligefaa farlige for Haufeforbundet lelv, fom for det fore
nede Norden.

Sauledes var ved Kalmar-Unionens Tider Nordens ind
byrdes Forhqld og dets Stilling til de det nærmeft omgi
vende Tylke Stater. Tylkland felv — fom eet eneftc 
heelt Statslegeme betragtet — med fine mange Hoveder, 
kunde ikke med nogen Eftertryk blande fig i Nordens An-
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Karl af Bøhmen vedligeholdt Danmark en god Forftaaelfe, 
Den Førfte havde været Valdemars ædle Velgjører, da den
ne landflygtig fra Fædrene-Rige opholdt fig ved hans Hof. 
den Sidfte havde faa Ror Agtelfe for vor Valdemar, at 
han valgte ham til beftandig Voldgivtsmand i de Stridighe
der, der kunde opkomme imellem fig og de Brandenborg- 
fke Markgrever, og da Valdemar fiden niaatte flygte af fit 
Rige for fine oprørlke Underfaatter , erklærede Karl hans 
faavel Tylke, fom Danflte Fjender i Rigets Akt, og ned- 
fatte en Kommisfion, for at afftraflb dem efter det Tyfk« 
Riges Love. Om Valdemar har forlangt en faadan Med
virkning af Keyferen, og hvorledes delte Skridt, der kun
de give Anledning til at fornye det Tylke Riges gamle 
Paaftand paa Lehnsherlighed over Danmark', kan beftaae 
med denne Konges almindelig erkjendle S tatskloglkab, bli
ver ikke faa let at afgjøre. IValdemars Bore Forlegenhed, 
og'i det vift nok ufikkre Haab, at Aktserklæringen dogmaat- 
te virke noget paa de Tylke Stater, der baade aabenbar 
og hemmelig ophidlede og underftøttede de misfornøiede 
Danlke, ligger Meget, der taler til Valdemars Undfkyld- 
ning. Overalt, var der ingen Hjelp at vente, faa var 
der heller Intet at befrygte af en Tyfk Keyfer i de Tider. 
Et talende Beviis herpaa har Mani den Underftøttelfe, Key
fer Karl 4 fendte den Meklenborgfke Albert, fom befto4 
i — en Anbefalelfesikrivelfe til de Danlke Rigsraader.

Blandt de øvrige Europæilke Magter var der meget 
faae, fom i denne Tidsalder ftode i nogen politilk For- 
bindelfe med vort Norden, eller iyuderlig iinereflerte fig 
for dets Skjebne,
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Polen, der ved fin Forening med Lithauen, kunde 
.have været mægtigt, hindredes allerede da af fin indvortes 
■Forfatning, -og en nye KongeSamme havde her nok at be- 
ftille med at heftede fig paa Thronen. ■ Oglaa forløb her 
Aarhnndrede, inden difle tvende Landa virketigen bleva 
■'orenede.

Der var i Margaretbas. Dage intet Preusfiflc Monarkio, 
og Rusland regnedes neppe iblandt Europas Stater. Ind
vortes Uroligheder, idelige Delinger, Mongolernes Øde- 
læggelfer —■ Alt bidrog til at berøve dette Rige, der i 
nyere Tider fpil Le en faa glimrende Rolle, den. Indflydelfe, 
det under andre Omftændigheder maalte have havt paa Nor
dens Anliggender, og dets Krige med Sverrig bleve end
nu i lang Tid ubetydelige.

Det alt i det 14 Sec rige og handlende Holland ud
gjorde en Deel al' det Ty Te Rige, og var uddykket i 
flere Smaaftater, der efterhaanden famledes under Bur- 
gundieus Hertuger, hvis politiike. Virkekreds ikke ftrakte 
flg udenfor deres Naboland.

Frankrig var fønderflidt i blodige Succesfionskrige med 
-England, og dette Rige ahrtede end ikke fin tilkommende 
fBcryd -iighed, fom Søe- og .Handels-Magt, Krigene imod 
Fmal-erig, hvortil, Succesfionen gav Pgafkud, med Skot
land, over hvilket det paallod Lehnslierredømmet, og med 
Laudets egno Store, der under en kraftløs Regjering og- 
fha her begyndte en Kamp med Monarkiet, befkjæftiged* 
tilftrækkeligen Englands Politik i den Itørfle Deel af det 
14 Aarirandrede. Dog havde Margaretha indgaaet et For
bund med delta Rige, og den fvage Richard 2 leudte hen
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de kort før Æt ulykkelige Endeligt nøgle Hjelpelkibs 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 cnefte Sydenropasilke Magt, hvis politiske Inter- 
offe ftrakté fig til diffe Egne, var Paven , der i hine Ti
der ved Troens Baand dog vedligeholdt nogen Forbindelfe 
imellem Europas ellers faa ifolerte Stater. I hvert Land 
havde han i den Katholike Geyftlighed en ftaaende flagfær- 

„ dig Hær> der ofte var ftprre end Landsfyrliens, men al
tid bedre difiplinert; ogOverlroe og Uvidenhed gav denne 
Hær Vaaben i Hænder, hvis frygtelige Kvi ft N >rden ofte 
tilforn havde følt. Dog ogfaa med denne Kirkens Ove'- 
hoved og med hans Geyftlighed i Norden — d.,r: I n di 
den udgjorde en Stat i Staten, vel kan fortjene Plads t- 
blandt de fremmede Magter —■ lynes Forftaaelfeti i de:(i 
Tidsrum næften uafbrudt at have varet den bedfte, ig 
Margaretha vidfte mefterligen ved Smiger og Fordele :tt 
vinde den katholike Geyftlighed, der maafkee niers end 
hendes Vaaben, befordrede Sverrigs Underkaftelfe og Uui* 
anen.

Under faadanne Omftændigheder blev det mueligt fo« 
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 fremitaae, 
havde hun i fin Tid ikke at frygte.
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Man kjendte endnu ikke det magifke Ord politifk Li
gevægt, fom nyere Statsmænd betjente fig af, liyefaa ofte, 
naar de vilde Ikjule deres egen Herfkefyge, fom naar de 
Ved flere Smaastaters Forbindelfe vilde fætte en Dæmning 
for den Størres Overmagt. Frankrigs Politikere havde end
nu ikke uddannet dette Ligevægts Syftem, der egentlig kuns 
ved fin Misbrug blev Ikadeligt, og tjente fornemmelig tij 
at almindeliggjore og udbrede Krig og Ødelæggelfe, uden 
nogenfinde tilftrækkeligt at belkytte den Svagere.

Man kjendte heller ikke i Kalmar Unionens Dåge dej 
nyefte Fæderations -Syftem. Kort — Aarhundrede forløb, 
førend Europas Stater ved Politikens og Videnlkabernes og 
Handelens Baand forenedes til et nogenledes Heelt, og før
end de nye Berørings- og Forbindelfes-Punkter indpræge- 
de Tiderne en nye Karakteer, ganlke uliig deres, i hvil
ke Murgaretha ftiftede hiin berømte Forening, der ligefom 
fatte Kroucn paa det 14 Aarhundredcs fidfte Dage.

Nu kunde ingen Fyrfte 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 de blodigfte Kri
ge. Med hvilken Ængftlighed og Misundelfe blandede man 
fig nu ikke i Nordens Forhandlinger?

Da Karl Gufiavs Vaaben lode befrygte, at Norden fkul
de komme under eet Hoved, var det Hollands Handelin- 
terefie, der vel reddede Danmark, men i Forening med 
Englands dikterede Freden til Kjøbenhavn, fom fkilte os 
ved vore fkjønnelle Provinfer. Da det Svenfke Konge- 
huus. i A. 1741 var uddød, og Rigsflænderne kom fammen, 
for at vælge en Thronføljer, nyttede det intet, at Geift- 
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ligheden cg Bondemanden Gemmede for den Danfke Kron
prins; intet, at Dalekarlene grebe til Vaaben, foratfor- 
nye gamle Kalmar Unionen ; nei, fremmed Indflydelfe og 
Øjeblikkets Tarv fejrede over det Danlkfmdede Partie, og 
Sverrig tilkjøbte fig Fred med Rusland, ved at imodtageaf 
dets Haand en med dets Storfyrfte beflægtet Prins.

Og nu, hvO mindes ikke, hvorledes England og Preus- 
fen for 20 Aar fiden hindrede Danmark i at opfylde fine 
Forbindelfer med Rusland? Hvo har glemt de mange po- 
litilke DiscmTioncr og Fjendtligheder, fom det bevæbnede 
Neutralitets Syftem har foranlediget i Norden? Bog 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 
lin Natur have været fælleds for hver Faftlandets Magt, der 
ønfkede Indufirie, Kolonier og Handel, fom hine defpo- 
tiferende Øeboere føgte at undertrykke. Imidlertid fynes 
tilfældige Omftændighedcr førft nu at have givet denne Strid 
for neutrale Flags Rettigheder og Havenes Frihed den al
mindelige IntercHe, den for fin egen Skyld alene havde for
tjent; og den« Følger torde endnu i dette Øjeblik endog 
for det med øvede og Ikarpfeende politiike Øje være uover- 
feelige, Thi hvilken Statsmand har forud beregnet de Phæ- 
nomener, ^fom i de to fidfte Decennier hav* viift fig paa 
Europas politiike Horizont? Hvilken Statsmand kan forud 
beftemme det endelige Refultat af alle difle uhyre Kraft- 
a.iflrængelfer, difle unaturlige Forbindelfer r difle uforlige- 
r !e Intp^eOer, difle ikjendige Voldfomheder, difle oprør
te Lidcnlkaber, kort — af alle de Begivenheder, dergjø-rf 

det attende Aarhundredes Slutning og det nittendes Bfty 
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gynrlelfe til det Mæfkeligfte, fom Verdens Hiflorie kJender, 
dét Mageløfe, fom ingen Fortids Annaler kan fremvife?

»Men Fremtiden— figer Fr. Snedorf (') flaner i Allier- 
rens Hænder. Hans urandfagelige Viisdoni har draget et 
Slør over Eftertiden, i dét han gav os Evner og paalagde 
os det, fom en Pligt, at nytte det Nærværende faaledes, 
at det tinder alle Omftændigheder kunde være.til Fordeel 
for Efterflægten«; Og man kunde tilføjet i det han gav
es diffe Evner', paalagde han os den Pligt, ogfaa. at nytte
de forbigangne Tiders Erfaringer faaledes, at de under al
le Omftændigheder kunne være til Fordeel for os felv og 
vor Efterflægt.-

*) Om Vigtigheden af de tre N. Rigers Forening i Skand, 
Muf. II. I. 133. ......... ' ' '



Paa en da åen lykkelige Tolig

hed, Tvillingrigene hidtil node under Chri- 
ftians og Frederiks fredelige Styrelg, er vol-, 
delig forftyrret af. en uretfærdig Fjende 
faet en Tid, .da de Sitar, .denne i ti tyk 
Niddingkamp Jhg Fædrenelandet-,. ’ e lanv blå- 
de og favne en Hevner -—> .paa en Tid da 

gamle Danmarks, gamle Norges Navn, Hæ* 
der og Uafhængighed endnu frues, da Fæ
drenelandet endnu er i Fare — paa fædrift 
Tiå er det dobbelt vigtigt, at Tillids, Evig
heds og Kjærlighéds Baand fammen binde Fyr
fte cg Folk, omfynge hver Folkets enkelte Stand, 
og befjæle bele Sainfandet med Almeenaana 
og Borgerfind •— paa faadan Tid er hvert 
Middel — det fJagere j fom net ftærkere — 
der bidrager til dette ftore ibyemed, dobbelt 
kj ærkommen, dyrebart, helligt.

Ikke ville de fredelige Fidenfkahers Dyr
kere fiaae tilbage for tlogen Stand i Hengi
venhed til Konge og Foåeland: Ikke fkil Kri
gens Bulder diive deres Stemme, nadr Fædre
nelandsfind byder den at tale.



Og hvilken hoytideligere Anledning kan der 
gives til at tolke Fædrenelandets Foldfer til 
at vife Folket, hvad dets Fyrjie var for det 
i Freden, og lyr (len > hvad han kan vente af 
Folket i Faren, end den, vor gode Konges 
Fodfelsdag tilbyder os.

Fædrenelandets Venner, denne Byes op- 
ly fle Embedsmand og- Borgere indbydes der
for til at bivaane de Hoytideligbeder, fom til 
dette vardige^yemed anflilles i Odenfe Gym- 
nadebygning den 29de jan. om Formidda
gen Kl. 11. Talen holdes i Modersmaalet 
af Hr, Overlærer Bj’orn.


