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Kundgiorelse.

«^et Norste Folk vil af vedfOlgende Noter, vexlede mellem Ds og he al«

llerede Magters Gesandter, erfare Udfaldet af Underhandlmgerne, som have

sundet Sted, for at forekomme Krigens Mbrud mellem Sverrig og Horge.

Vi have den Dverbeviismng, at ber fta Vor Side er tilbudt alt hvatz der
«

kunde tilbydes, for uden Opofrelss af Nationens og Vor egen Me, at

nndgaae en for Norden ov^ig. Wi ere maastee gaacr vtderG

end det Uorsie Folk i Almindelighed vil billige, i det Vi have viist Ds

villig til med Selvopoftelse at frasige Ds, og i Folkets Hoender at nede

lcegge de Rettigheder, som dets TMd sijenksde Ds, saaftemt et Storthing,

der ene kunde bestemme RigetZ Skjcebne, erkjendte, at en constitutionel

Forming med Svsrrig, som kunde sikkre det Norste Folk Rettigheder og

Fordele, var at foretrekke for et fortvivlet Forsvar mod Europas mcegtige

Stater forenede mod Norge.

Aldrig har egen Fordeel eller Herstesyge ledet Vore Handlinger; M

have kun villet det Norste Folks Held, og den tilbudte Dpofrelse af
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personlig Tilftedshed var, under den Forudsoetning, at denne muligen og

saa kunde lede til Folkets Held, det storste Beviis herpaa, som Vi for

maaede at give Vort Folk og de Magter som talede til Norge.
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Imidlertid ere Vore Vestroebelser ftt at forekomme Krigens Udbrnd

blevne ftugteslose. Den Svenste Regjering har, under Skin af at snfls

Fred og at ville bevilge Waabenstilstand, fordret som Vilkaar for fatnM

en Übetinget Erklcering af Ds, at Vi fra denns Stund af nedwgts Kro

nen, samt at Svenste Tropper stulde bescette Fceftningerne. Vi ville og

M kunne aldrig svige Bor Eed og Pligt. mod det Norste Folk; Wi kunne

ei mdvilge i Fcestmngernes Overgivelse til de Svenste Tropper, hvilket

saa moe^y itNver .^v narwna^ <^m vu offentlige Mening. Vi

tros, at have handlet ovGesnsstemmende med Vor ftrsts Pligt og meh

Folkets Dnfle, vsd at afsiaas disse forhaansnde MMar^

Sn Folge deraf vil vars^ at Krigen^ ftm d« Gvsnfls ben 27de

have begyndt, ved at bssGte Hvalseme, som Roflotillen, sftsr, Voe

Befaling, og udsn Tab forlod, vil fsrtscettes, og stsre Dpofrslser sg^

Savn vil fordres af Bort elskede Folk, for at bestaae i samms mod tal

rige Fiender; men M forlade Ds trygt paa Vort troe Folk, at dst ylt

vide at hocvde sin Mre, og med Samdrcegtighed og Nforsagthed at mod-,

staae de fiendtlige Skarer, ftm vilk kuldkaste dets Selvstcendighed sg
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Frihed. -^ Wi opfsrdre Folket til/ at loegge for Dagen, at Rigssorsam-

Ungens hoitidelige Erklcering af 19de Mai: heller at ville dse, end at

foretroekke Slavelsenker^Z var talt i Folktts Aand. -^ Enhver Normand

viss sig sit Navn og sine Forfadrs vserdig» ,

Paa Gud og paa vor retfcerdigs Sag vilte Vi sorlade Ds ttygt^ og

vente tidlig eller sildig Forlssning af dett Almcegtigt/ naar Vi fremdslss

handle som Vor Samvittighed/ Vot Eed og Pligt byder Ds^ .

Gwet i Moss^ den 23de Juli 1314.

Under Vor Haand og Rigets Seigt.

Christian Freberiks
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Trykt hos Jacob FehmKnn i Christiania,


