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L^)en 5te J u n i 1849 var den for Danmarks Fremtid be- 
tvdningsfulde D a g , da Kong Frederik den ?be hsitideligen 
erklcerede den af Hoisalig Kong Frederik d. Zbie efter den 
ham af de danske Stcender meddelte Fuldmagt under 14de 
November 1665 givne Kongelov for ophcevet og bckrceftede 
og vedtog den i Forening med Rigsdagen forfattede nye 
Grundlov. Dog skulle de i Kongelovens §Z 27— 40 inde
holdte Bestemmelser om Arvefslgen, hvilke er stadfæstede i 
Grundlovens § 4 samt Forfkrivterne i fsrstncevnte Lov i 
tzZ 21— 25 om de Kongelige Prindser og Prindsesser frem
deles staae ved M agt. D a  Grundloven saaledes henviser 
t i l  flere Bestemmelser i Kongeloven, uden udtrykkelige« at 
ucevne disse, kan det ei andet end interessere de Mange, 
der ei ere bekjendte med sidstnævnte Lov i det mindste i  dens 
hele O m fang, at komme til nsiere Kundskab om samme —  
ligesom og tillige at gjore sig fortrolige med Tilstanden og 
Forholdene, under hvilken Kongeloven blev given, og kjende 
dens Historie.

V i have derfor troet at imsdekomme Manges Onfke 
ved at foranstalte Kongeloven sårskilt a ftrykt, ledsaget med 
med en kort Oversigt af de Begivenheder og Forhold, der 
have fremkaldt den vigtige Forandring i den danske S ta ts 
forfatning under Frederik d. Zdie.

I  Aaret 1657 da Kong C arl Gustav af Sverrig  var 
indviklet i den Polste og moflovitiste K rig , hvorved det svenske 
Rige var bleven mere svcekket, ansaae de fleste europceiste 
Regjeringer det for at vcere den beleiligste T id  at ydmyge 
den svenske Konge, hvis Erobringslyst var truende for den 
europceiste Ligevcegt. Frederik den 3^e, hvem Carls fiendt-
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lige Sindelag mod Danmark ei var ubekjendt, og som for- 
udsaae at denne Konge kun ventede paa et gunstigt Dieblik 
at angribe og svcrkke dette Land, forkyndte, tildels opmuntret 
af flere a f de andre M agter navnligen Holland S verrig  
K rig . Kong C arl brod hurtig med sin Armee op fra Polen 
marscherede gjennem Tydstland, trcengte ind i Jylland og 
over Isen t il Fyen, og kom siden over Derne t il S jelland. 
De Svenskes Vaaben vare seirrige og Danmark kunde ci 
efter dens Tilstand fortscette Krigen uden at scette alt paa 
S p il. Ved Engelsk og Fransk M ediation sluttedes derfor 
den roeSkildske Fred den 26de F^ln-. 1658 paa meget haarde 
V ilkaar for Danm ark, hvorved blandt andet Provindserne 
Skaane, Halland og Blecking tabtes.

Denne Fred varede imidlertid kun kort. A f intet
sigende Grunde brod C arl Gustav den strar efter, forfolgende 
sin P lan  at erobre Danmark, ja endog at floife Kjobenhavn 
og forflytte Hovedstaden t i l  Skaane; hvilke hans Planer 
dog strandede mod Kong Frederiks M od, Udholdenhed og de 
Danskes Tapperhed og Fædrelandskærlighed. Carl Gustav 
drog ei allene ikke sine Tropper fra Sjelland efter Fred
slutningen, men han samlede sin Krigshcer og Flaade i K ie l 
og gjorde Landgang i  Corsoer, og i det han stillede sig ven
skabelig mod Indbyggerne, lod han sig mcerke med, at de Svenske 
ikke vare komne som Fjender men som Venner for at assi
stere Kongen mod Adelen. Tvende R igsraad bleve afsendte 
t i l  den svenske Konge for at overtyde ham om at man fra 
dansi S ide troligen havde opfyldt alle Punkter- i den sluttede 
Fredstraktat, og bevcrge ham t i l  at afstaae fra Fjendtlig
heder, men det var forgjeves, og en af de svenske Commis- 
sarier, t i l  hvem de Danske af Kongen blcve henviste, yttrede 
endog, at nu var Danmarks Undergang for Dorren. Naar 
Provindserne vare erobrede vilde de Svenske siden forklare 
og vise Aarsagen t i l  Krigen. Efterat de danske Tropper som 
laae adspredte omkring i Landet vare overrumplede, gik Carl 
frem imod Kjobenhavn, og da han saae at man havde af- 
brcendt Forstaden kunde han strar forestille sig at han vilde 
finde mcrgtig Modstand og Forsvar. Han sendte imidlertid
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en Del af sin Hcer under Adm iral W rangel mod Cronborg, 
hvilken Fceftning blev overgiven af de Hoiftcommanderende, 
ver lode sig forlede ved et af W rangel anvendt Krigspuds 
i vet han nemlig lod udsprede at Kjobenhavn allerede var 
indtagen, t i l  at overgive Fæstningen. I  Kjobenhavn tra f 
man imidlertid de kraftigste Foranstaltninger t i l  Stadens 
Forsvar.

Kong Frederik var nforfcrrdet, og hans personlige 
M od og uafbrudte Deltagelse i alle F a re r, indgjsd Køben
havns Jndvaanere samme M od og var en stank Opfordring 
for dem t il at vove det Uderste. Hver M and saavel Rigets 
Raad med deres Folk som alle Hofbetjente, og baade Gejst
lige og Verdslige arbeivede paa Volden for at oprette Batte
rier og Reveliner, og Kongen var overalt tilstede for at 
opmuntre og lede. Ved et scersiilt Brev t il Professorerne 
ved Universitetet opfordredes Studenterne at tage Deel i 
Byens Forsvar. Disse lovede strar med Liv og Blod at 
forsvare Kongen og Fædrelandet hvilket de ogsaa troligen 
holdte. Den hollandske Ambassadeur van Beuning bidrog 
ikke lidet t i l at scette M od i de Danske ved at forsikkre dem 
om Hjelp fra H o lland , ifald de kunde udholde Belejringen 
ind til den nederlandske Flaade kunde komme dem t i l  Und
sætning. D a  de Danske havde draget al deres M a g t ind i 
S taden, bleve de Svenske snart Herrer over Ladegaarden, 
Vartov og de andre Udenværker uden Modstand. De avan
cerede med deres Lsbegrave og bestyrkede dem ved en op
kastet Redoute. D a  de kun vare et Musketskud fra Staden, 
gjorde de Belejrede opmuntrede ved et livligere gjort heldigt 
Udfalv et nyt med hele Cavalleriet og 700 Fodfolk bestaaende 
af Studenter, HaandvcerkSsolk og faa S o lva te r, de angrebe 
ved Nattetiv Fienden med megen Tapperhed, de Svenske 
bleve slagne, og alle deres opfsrte Vcerker erobrede. E t 
Compagnie a f norske Bsnder bevoebnede med Morgenstjerner 
udmcerkede sig scerdeles under Slaget. Flere heldige Udfald 
bleve gjorte, hvori der fra dansk Side stredes med M od og 
Tapperhed, men i Særdeleshed var dette Tilfceldet ved det 
Udfald de gjorde t il Amager, som var besat af de Svenske



der leed et betydeligt Nederlag. Omsider ankom t i l  Und
sætning den hollandske Flaadc nnder Admiral Opdam der 
siog sig gjennem den svenste Flaade i Sundet t il Kjsbenhavn. 
Kong C arl stolende paa sin Lykke, besluttede imidlertid at 
forsoge en G enera l-S torm ; denne skeede den lU e F e b r. om 
Natten, men de danste forsvarede dem modigen, afslog S to r
men og Fiendens Tab var betydeligt Fra en anden Side 
fik Danmark ogsaa Hjelp. En Armee bestaaende af Keiser
lige, Polste og Brandenborgste Tropper nnder O ver-C om - 
mando af Chnrfyrften af Brandenburg drog ind i Holsteen 
for at staffe Danmark en b illig  Fred. De Svenste retirerede 
nu forfulgte af Chnrfyrften, der drog t il G ottorp , hvorfra 
Hertug Frederik, som var Kong Carls Svigerfader og 
uuderftottede denne, havde begivet sig t il Tonningen, og efter 
hans Begjering blev ham af Chnrfyrften bevilget Neutralitet 
paa de V ilkaar at ban skulde overlevere Caftellet og betale 
60,000 Rd. De Allierede marfcherte dernafft t il A ls , fom 
var besat af de Svenste, men ved Nattetider a f disse forladt. 
Den Polste General Czarnesky drog derpaa med sine 
Polakker ind i Jy lland flog de Svenste ved Colding, hvil
ken B y  han erobrede. Endeligen kom hele Krigsherren til 
Fredericia som Adm iral W rangel tilfo rn  havde erobret med 
S to rm , og agtede at beleire Fcrftningen, men da Vinteren 
var forloden og Beleiringen skulde ivcrrkfcettes, forlode de 
Svenste Staden efter at have floifet Feestningsvcerkerne og 
sat I l d  paa B yen , og forte deres Tropper over t il Fycn. 
Chnrfyrften besluttede nu at gaae over t i l  denne Oe for 
ogsaa at fordrive de Svenske derfra , men dette Forjog m is
lykkedes iscer af M angel paa Transportstibe, og nu vilde 
han forflytte Krigen t il Pommern.

Efter den mislykkede S torm  paa K jsbenhavn, og da 
Foraaret stundede t i l ,  besluttede Kong C arl at bemcegte sig 
Smaaoerne. Med Langeland lykkedes det ham, men der
imod bleve de Svenste afflaaet i tvende Storme som de for- 
sogte paa Sonderborg, hvorfra de seilede t i l  Fyen igjeu.

Im id le rtid  udrustede England og Holland tvende Flaader. 
Den engelste Adm iral lod Kong Frederik vide at han med
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hans Flaade blot var kommen for at forlige begge Konger 
og imidlertid ikke vilde ove noget fiendtligt mod nogen af 
dem; og den engelske Gesandt tilbod ftrar Englands Mellem
handling og foreslog for begge Kongerne den roeskildske Fred, 
som mest overensstemmende med den ncervcerende Tilstand. 
Imedens dette foregik forandredes Regjeringen i England 
hvilket var t il Lykke for Danmark. F rankrig , Holland og 
England traadte sammen i Haag for at stifte Fred i Norden. 
Hollænderne viste i Særdeleshed Interesse for at Danmark 
skulde opretholdes, men de havde imidlertid kun derved for 
D ie  deres eget Tarv og deres Handels Sikkerhed paaD fter- 
sseu. Derfor vilde de ei at Danmark skulde undertrykkes 
af S verrig , men ei heller at Danmark skulde komme i samme 
Stand som fsrend Krigen og beholde Skaane. De 3 M agter 
forfattede derefter uden de stridende Parters Vidende og 
M inde en Tractat som, i Historien kaldes den forste hagske 
Eoucert, for hvilken den roeskildske Fred lagdes t i l  G rund, 
dog med nogen Forandring om Udelukkelsen af fremmede 
Flaader fra Sundet, ligesom det og tillige fastsattes at hverken 
den engelste eller hollandske Flaade i 3 Uger skulde forene 
sig med nogen af de nordiste Kongers Flaade for at hjelpe 
den ene eller udove Fjendtligheder mod den anden. Baade 
de Danste, Svenske, Keiserlige og Brandenborgske Gesandter 
protesterede imod denne Tractat. Holland fendre derpaa en 
Flaade under Admiral Ruiter t i l Danmark t i l  Undscetning, 
hvilken dog ei efter den hagske Tractat i Lsbet af 3 Uger 
maatte udove nogen Fjendtlighed. Underhandlinger mellem 
svenske Commissairer og de hollandske Gesandter fandt Sted, 
men vare frugteslose. Derefter sluttedes en ny Tractat, 
der kaldes den anden hagske Concert, som gik ud paa at 
de 3 Magters Gesandter i Danmark skulde inden 14 Dage 
foge at formaae de stridende P a rte r, at indgaae Fred og 
dersom det ei steede inden denne T id ,  skulde ved begge 
Flaaders M ag t drives paa den roeskildske Tractats Fuld
byrdelse med nogle, tildels mindre vcesentlige Modifikationer. 
M an  streed derefter t i l Fredsunderhandlingerne, dog ei paa 
den Maade som var forestaaet, at hele Sagen skulde be
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troes de medierende M a g te r, hvorimod Underhandlingen 
sieede paa den soedvanlige brugelige Maade imellem begge 
Rigers Commissairer. Kong Frederik undlod ei at med
dele Churfyrften a f Brandenbnrg Omstændighederne, hvilken 
dog erklcerede at han med de andre Allierede af alle Kræfter- 
vilde underststte Danmark.

Medens alle disse Underhandlinger varede, var den 
indgaaede Stilstand t i l  Ende, og den hollandske Adm iral fik 
O rdre at angribe de Svenske, da Kong Carl ei havde villet 
tydelkgen tilkjendegive sin M ening om Freden. Pludselig 
seilede den engelske Admiral med hele Flaaden bo rt, hvortil 
Aarsagen var den forvirrede Tilstand i England efter Cron- 
wells D sd. N u seilede Adm iral Rniter fra Beltet t il Sundet 
og indsperrede Landscrone, hvor den svenske Flaade laa.

M a n  saae imidlertid tydeligen at det ei var Hollands 
A lvor med Fjendtligheden imod S ve rr ig , men at det man 
tilsigtede var ene at der vedligeholdtes Ligevcegt mellem de 
nordiske R ig e r, og i Særdeleshed at Skaane ikke igjen blev 
forenet med Danmark. Kong Frederik benyttede ikke des
mindre Lejligheden og lod Tropperne fra K ie l under Felt
marskal Skak i endeel samlede Transportsiibe der med den 
hollandske Flaade bleve sendte t i l  Holsteen overfsre t i l  Fyen, 
hvorpaa ogsaa de Keiserlige Polske og Brandenburgsie under 
Ebersteins Anforsel marscherte tilla n d s , og efter en stcerk 
Modstand bleve de Svenske total slagne ved Nyborg. De 
Danske besluttede derefter at fere Armeen til Sjcelland og 
drive de Svenske fra denne Oe. Hvilkel vilde have 
vceret le t, ligesom og at overfore Krigen t i l  S ve rrig , men 
Adm iral Rniter paasiydende intetsigende Grnnde vcegrede sig 
ved at scette Tropperne over. Eberstein vendte derfor tilbage 
t i l  Holsten med sine Tropper og Skak blev udi Fyen. 
Kong C arl sendte derpaa i Begyndelsen af det paafolgende 
A ar 1660 en Armee t i l  Norge for at beleire Frederikshald, 
ved hvis Erobing han kunde trcenge ind i H jertet af Lan
det. De Svenske fandt im idlertid der saa tapper Modstand, 
at de den 23de Febr. ophcevede Belejringen. Kongen forlod
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Danmark efter Slaget i Fyen og begav sig t i l  Gothenborg 
hvor han den 12 Febr. dsde af en hidsig Feber.

Conjuncturerne vare nu scerdeles gunstige for D an
mark, der kunde vente en fordeelagtig Fred. M en man 
fandt ei den Underftsttelse hos Hollænderne som man havde 
Grund t il,  nagtet de dog selv havde opmuntret t i l Krigen, thi 
de saae kun paa deres egen Interesse. Ester Kong Carls 
Dod sogte de Svenske for A lvor at vinde Hollands Ven- 
stab og beqvemme sig t il at indgaae den sidste hagste Con- 
eert. D a  Kong Frederik ei viste sig v illig  t il at indgaae 
derpaa, ncegtede Hollænderne Danmark al videre Undsæt
ning, ja gave ei utydeligen tilkjende at de vilde opgaae fjendt
lige mod Danmark hvis Kongen ei allersnarest vilde beqvemme 
sig til Fred. Omsider efter Gesandternes indstændige Be- 
gjcering begyndte Underhandlingerne, og da under disse modte 
mange Vanskeligheder og megen Uenighed mellem Mediateu- 
rerne blev Sagen ene afgjort mellem de Danste og Svenske 
Commissaircr. De Svenske eftergave deres Prcetensioner 
paa det guineiste B y tte , paa Trondhjem og Bornholm. 
Jsv rig t blev den Roeskildste Fred ved M a g t og Freden kom 
i Stand i Kjobenhavn den 14de Nov. 1659.

Efter denne ulyksalige K rig  var Danmark i den elen
digste Tilstand. Det var bleven stilt ved flere af sine celdste 
og bedste Provindser. Herren var oploft, Flaaden odelagt 
og Handelen tilintetgiort. Landet var forgjaldet, Skatkam
ret tomt, saa at der manglede M id le r t i l Embedsmcends Lonning 
og andre nodvendige Udgivter. D er var saaledes meget at 
ordne og udfore forinden Landet kunde nyde Fredens Goder. 
Udsigterne vare kun bedrovelige og indgribende energiske 
S krid t maatte gjores. M en Kongens Hcender vare bundne. 
Danmark Dar et V alg-R ige, den kongelige Myndighed var 
iscer fra Christian den 3dies T id  mere og mere bleven ind
skrænket, og navnligen ved den af Frederik den 3vie ved hans 
Thronbeftigelse understrevne Haandfceftning havde Rigsraadet 
og Adelen faaet den ftorfte M a g t, og ved de disse tilftaaede 
Privilegier folte de ovrige Stcrnder et haardt Tryk og S ta 
tens Udvikling standsedes. Den S plid  og Uenighed, mellem
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Ståenderne der allerede under den forrige Konge ei utydelig 
havde yttret sig, tog ester Freden, da Enighed var fan 
nsdvendig, mere til. Borgerstanden var nu bleven mere 
oplyst og den af Kjsbenhavns Borgere under Kjsbenhavns 
Velciring udviste Tapperhed og Fa'drelandssind bidrog ei lidet 
t i l  at opvcekke hos dem en cedel Selvstcendighedsfolelse, der 
ei lcengere lod dem taale den Foragt, hvormed de behandle
des af Adelen. Kjsbenhavns Borgerstab havde 1658 under 
Belejringens Begyndelse faaet Lovte om at erholde adelige 
P riv ileg ier og denne dem tilstaaede Ret vilde de haandhcevr. 
I  Borgermesteren Hans Nansen havde Borgerstanden en 
vceldig Talsmand, og Gejstligheden, der sluttede lig t il denne 
S tand, i den sjcellandske Biskop Hans Svane. M an  kunde 
derfor med temmelig Vished forudsee at en Forandring i 
Forfatningen maatte stee, hvis der skulde vcrre Redning for 
Landet. Dronningen Sophia Amalia, der var hoihiertet og 
Regjeringslystea pustede intet heller end at den kongelige 
M ag t hcevedes og Kongens Sindighed og Sagtmodighed 
bidrog ikke lidet t il at gjore Adelen trygge mod nogen In d 
skrænkning i deres Myndighed, hvorimod disse Kongens Egen
skaber indgjod Almuen den T i l l id ,  at de ei knude frygte 
nogen M isb rug  af Magten, naar den overdroges ham. 
D et Kongelige H uns havde kraftige S tstter og Tilhcengere 
i  Hanibal Sehested, Kjobenhavns Gonvernenr Feltmarstalk 
Skak, der ved sin Tapperhed og hele mandige Fcerd under 
Belejringen havde vundet baade Borgernes og de M ilita ireS  
Kjerlighed og Agtelse, og endelig i Kammerherre Christoffer 

Gabel.
Under denne Rigets Tilstand tilskrev Kongen under 

21de J u li 1660 Rigs-Raadet, og forlangte deres Betamkning 
angaaende hvor stort et Antal gevorbne M ilita ire  for frem
tiden burde holdes til Landets Sikkerhed. Rigsraaderne 
gave derpaa et aldeles utilfredsstillende og afvigende S va r, 
idet de yttrede at Lander ei var i Stand t il at holde den 
gevorbne M i l i t s ,  som nu var paa Benene. Kongen for
drede derefter et nyt S va r, mere udforligt og tilfredsstillende. 
Dette indlob, men stjondt dette ei heller alvorlig gik ind paa
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Hovedsagen, henvistes dog t i l  Ståendernes Sammenkaldelse 
paa en almindelig og overordentlig Herredag, hvilket netop 
stemmede med Kongens Onster og Planer. En Rigsdag blev 
berammet t il den 8de Septbr. hvortil bleve indkaldte Adels
standen, samt Kjsbstcederne, af hvilke de ftvrste skulde sende to 
Fuldmcegtige, de mindre en, og de senere ubetydelige i Fore
ning tvende eller en ligesom de kunde blive enige, og endelig 
Gejstligheden, der skulde mode ved samtlige Biskopper og 
nogle Provster a f hvert S tif t .  Ligeledes blev udsendt Be
faling t il Universitetet og hvert af Capitlerne at indsende 
Fuldmcegtige, og en ligelydende t il Kjobenhavn, som efter de 
seneste P riv ileg ie r var bleven en fr i Rigens Stand om at 
sende tvende Fuldmcegtige —  samt ogsaa t il Christianshavn, 
der blev anseet for en seerskilt S ta d ; for Bondestanden ind
kaldtes ingen Repræsentant.

Rigsdagen aabnedes da den 10de Septbr. i den store S a l 
paa S lottet for at erfare Kongens V illie  og Hensigt med denne 
overordentlige Sammenkomst. M a n  saae strar at Gejstligheden, 
og Borgerstanden vilde holde sammen. Begge disse Stccnders 
Deputerede samledes paa det Islandske Compagni, hvorfra 
de P a rv iis , en Geistlig med en Borger ved Siden gik op 
t il S lo tte t, derefter kom Adelen fra Holmens Kirke. En 
Time efter at de Deputerede vare samlede indfandt sig 
Rigets Raad og derpaa kom Kongen. Rigsdagen aabnedes 
af Rigets Hovmester Joachim Gersdorf, ved en Tale hvori 
han forestillede dem Landets betrangte Tilstand, og opfordrede 
Ctcenderne at tcrnke paa de fornodne M id le r til at ophjelpe 
Landet og bad dem i Enighed og Samdrcegtighed und hin
anden at overlcegge hvad der kunde tjene til Rigets M re , 
Forsvar og Opkomst samt det Kongelige Huses Fremtarv. 
Han tilkjeudegav dem tillige at H s. Majestcet havde depute
ret trende Rigsraader t il videre herom at handle med Stcen- 
derne, hvorhos han dog bekendtgjorde i Kongens Navn, 
at hvis Nogen scerdeles havde et og andet nyttigt og udfor- 
lig t Forstag til det anforte Oiemed, vilde dette med konge
lig Naade og Velbehag blive modtaget. Dagen efter udncevnte 
hver Stand 4 Deputerede sor at afhandle det sornvdne



12

med Rigsraadet og navnligen med de af Kongen scerligen 
deputerede R igsraader, og fra dem bringe Besked hver fra 
deres S tand. De tre Rigsraader indfandt sig i Forsamlin
gen med det a f Kongen med Raadet gjorte Forsiag om en 
Comsumtions Skat. Dette opvakte stra.r en stor Uenighed 
mellem Stcenderne, da baade Adelen og Universitetet stcerkt 
holdte paa deres Skattefrihed. En Begjering blev indgivet 
om at der maatte forelægges et formeligt Udkast t i l  Con- 
snmtions-Afgivtens Bestemmelse, hvilket ogsaa skeede den 14de 
Septbr. i  en Sam ling af alle 3 Stcender. Borgerstanden 
og Gejstligheden toge ftra r den Beslutning at hvis ingen 
Stand i Riget vilde paastaae nogen Frihed eller Skaansel 
vilde de ei heller, men med forenede Krcefter underststte 
Kongens og Rigets T a rv ; dog denne Beslutning fandt stcrrk 
Modstand hos Adelen, der stedse paaberaabte sig sine P r i-  
v ilig ier. De tilbod at de vilde betale Consumtion af hvad 
de under deres Ophold i Kjsbstaden brugte og fortjente, 
men forbeholdt sig derved Frihed for hvad der forbrugtes paa 
Herre-Gaardene. De ovrige Stcender fandt sig derved ei 
tilfredsstillede. Uenigheden tog mere og mere t il og yttrede 
sig lydeligt, i Scerdeleshed ndtaltes megen M ishag mod den 
af Adelen stedse brugte Bencevnelse af Ufrie om dem, der 
herte t i l  de andre Stcrnder. Den ovenncevnte af Borger
skabet og Gejstligheden tagne Beslutning opsattes skrivtlig og 
nnderskreves af de Deputerede og overbragtes strar ved 
nogle af disse t i l  Rigsraadet, men disse bleve ei meget gun
stig modtagne af dette og Adelen.

Im id le rtid  havde Borgerstandens Deputerede opsat et 
ndforligt S kriv t t i l  Kongen og R igs-R aadet i Anledning 
af den af Rigets Hovmester den 10de Septbr. gjorte O p 
fordring, hvori de foresioge alle de M id le r, de ansaae tjen
lige for Rigets Opkomst. B landt mange andre udhceve- 
des i Scerdeleshed at Kronens Lehn ikke maatte bortgives 
som h id til, men at der maatte asicegges nsie Regnskab for disse, 
eller og at de maatte bortfcestes til den Hsistbydende, ligeledes 
at de Kongelige Ladegaaarde maatte afskaffes og deres Ejen
domme bcscettes nied Bonder, at Kronens pantsatte Jordegods
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snarest maatte indlejes og i Nodssard a fhcendes-a t Comissai- 
rer af borgerlig Stand tilforordnes tillige med Adelige at have 
Opsyn med Landets Jndtcegter og Udgivter —  at Lehnsmanden 
ei maatte befatte sig mev Kjobstcederne —  at Cancelliet 
maatte forffaanes for alt det, som ved Landslov og Ret kan 
ordnes. —  D a Adelen fik Nys om dette S k riv t, bleve de 
noget mere eftergivende med Hensyn til Consumtionsafgivten. 
Ogsaa Adelen indgav i Henhold t i l  Rigshovmesterens O p
fordring et S k r iv t,  men dette er af mindre Interesse end 
ovenanfsrte. Den 26be Sept. overleveredes Borgerstandens 
gjentagne Forsiag om Lehnene i Kongens egne Hcender. 
Dette gjorde megen Opsigt og vakte hos Rigsraadet og 
Adelen Betænkelighed, og over hele Byen gik det Rygte, at 
begge de borgerlige Stcender vilde scette sig op imod R igs- 
raadet og aftvinge Adelen deres Priv ileg ier. Svane og 
Nansen bleve noget foruroligede, og ved Gabel lod de Kongen 
bede om at de til nogle at Standernes Deputerede maatte 
betroe, hvad der allerede var bleven ta lt noget om, nemlig 
Haandfcestningens Cassation og Arve-Regieringens Jndforsel; 
ja de henstillede endog t i l  H s . Majestcet om det ikke maatte 
vcere tjenligt at lade Vagterne forstoerke. Gabel bragte Svane 
og Nansen et egenhcendigt Brev fra Kongen, hvori han for- 
sikkrede dem om sin Naade og Bevaagenhed for deres udviste 
Tjeneste og Nidkjcrrhed og overlader t il dem at aabenbare 
t il dem, de kunne stole paa, hvorledes var a fta lt, hvorhos 
der yttredes, at hvad der gjsres maa stee snart, thi dersom 
de andre vinde T id , kunde de maaskee vinde mere. Nansen 
underrettede derefter Stadshauptmand Thuressn, der var en 
almindelig agtet M a nd , efter aflagt Troeffabs E d , om A lt. 
Det blev ogsaa aftalt at om Noget paakom fkulde Thureson 
paa en uformcerket Maade samle sig med Stadscapitainerne 
i fulv Rustning. T i l  de af denne opgivne Deputerede, som 
man kunde betroe sig t i l  med Sikkerhed, betroedes da hvav 
man havde for. Efter Kongens Befaling blev og nu B o r
gervagten forstcerket, uden at dette opvakte nogen Mistanke.

Nu begyndte det alt mere og mere at opklares hvad 
Udfald man kunde vente a f denne Rigsdag.
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Svane var bleven underrettet om at adskillige Adels
mand havde sirevet til deres Venner paa Landet, at Biskop
pen og mange Gejstlige arbejdede paa at skille Adelen ved 
Kronens Lehn, hvorfor Adelen havde besluttet, at om dette 
lykkedes, skulde og Prcefterne miste deres T iender, hvori 
ncesten hele Adelen var enig. Denne Trudsel forsircekkede 
Sjcellands Geistlige i  den Grad at de vare ncerved at t i l 
bagekalde deres Provsterne til Rigsdagen meddelte Fuld
magter. Kongen som blev underrettet herom af Svane ved 
Gabel, befalede derpaa at alle Provster skulde samles den 
4be October i  Roeskilde, hvor Provst Willadsen fra Slagelse 
skulde vcere tilstede for at tale med dem om en magtpaa- 
liggende Sag. Formeldte Provst betog de Geistlige aldeles 
deres F ryg t, og formanede dem at udstede en ny Fuld
magt for deres deputerede B rodre , hvori de erklærede at 
Prcestesiabet vilde vcere tilfreds med hvad de paa Rigsdagen 
samlede Provster med de andre Stcender bleve enige om. 
D a  Willadsen kom tilbage fra Roeskilde, foreviftes den nye 
Fuldmagt Kongen ved Gabel. E fter at denne havde konfe
reret med Nansen og Svane og disse igjen med de betroede 
Deputerede, besluttedes at et Instrument skulde opsattes, hvori 
Arveregjeringen skulde tilbydes Frederik den 3^e og hans 
Descendenter og i Tilbudet tillige paaftaaes Haandfcestningens 
Tilintetgørelse. Den 8de October samledes de geistlige De
puterede i Conventhusct og Borgerstanden i Bryggernes 
Laugshus. Borgermesterne Nansen og Hansen konfererede i 
Forveien paa Raadhuset med Kjobenhavns M agistrat og de 
32 M and  angaaende den Kongelige Arveret, som disse 
ganske bifaldt. Magistraten forelagde nu og efter Befaling 
en Forordning om det stemplede P ap irs  Betaling. D a  
denne ikke lod efter de geistlige og borgerlige t il Rigsdagen 
Deputeredes Forslag modsatte Borgerskabet sig sammes Lås
ning. Begge Borgemeftrene begave sig derefter t i l  Laugs- 
huset og fortalte hvad paa Raadftuen var foregaaet med 
Hensyn t il Forordningen om det stemplede P ap ir. De Depu
terede bleve derover meget opbragte, spsrgende hvi de vare 
kaldte t i l  en Herredag, naar hvad de foreslaae og der veo-
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tages ikke bliver fulgt. Nanseu benyttede Dieblikket og fore
slog dem Arverettens Overdragelse t il Frederik Zdie og hans 
Descendenter. Svane, der ogsaa var fremkommen i de 
gejstlige Deputerereves Forsamling med Forslaget gik paa 
deres Anmodning t il Laugshuset for at hore Borgerstandens 
M ening. D er var var man allerede kommen saa vidt at 
der var udkastet et Instrument som de gave Svane t il Fore- 
v iisn ing sor de Geistlige. Disse begave sig nu samtlige t il 
Laugshuset for at begge Stcendcr i Forening kunde tale om 
Sagen. Svane forestillede begge Stcender Fædrenelandets 
slette Tilstand samt hvor ntilboielige Rigsraadct og Adelen 
havde viist sig t il at gaae ind paa Anvendelsen a f de M id le r 
de andre tvende Stcender havde foreslaaet m. m. Han 
havde i begge Stcenders Navne opsat et a f de geistlige 
allerede understrevet Doenment, som han oplceste for Borger

standen og bad dem tilkendegive deres Mening. Nansen 
boldt derefter en Tale t i l  Borgerskabet i samme Aand som 
Svane og efterat han og de andre Kjsbenhavns Deputerede 
havde underskrevet, fulgte de andre Kjobstaders efter. 

Bemeldte Doenment er saaledes lydende:
„M ed storste Gloede erindre Cleri og Borgerstandens 

Fnldmcegtige sig den meget tankvardige Tale, som Rigets 
Hovmester den Itste Septbrt. holdt t i l  Standerne i H s . 
Majestats og Raadets Overvcerelse, hvori H s . Ercellence 
med den hoiestes Bistand beskrev H s. Majestat Kongens 
Praference, Fornuft, Aarvaagcnhed og Mandighed, denne 
Stads og det ganske Kongeriges Befrielse. T h i hvs kan 
ncegte at da Fjendens uformodentlige Ind fa ld  og hastige 
Anrykkelse rygtedes, Jndvaanernes Hjerter jo med stor 
Frygt bleve betagne, men da Hans Majestcet lod S ta n 
derne samme Dag for sig fordre, formanede dem t il 
Troskab mod deres Herre og Konge og til Mandighed 
mod Fienden, med Lovte at H s. Majestat vilde med dem 
leve og dse, ere de samme H jerte r, hvilke tilfo rn  vare 
som en forsagt Qvindes H jerte, i  et Oicblik formedelst 
H . K . M . personlige Narvarelse og den Fare, som det 
Kongelige H ns overhangte, blevne omvendte t i l  Love-
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hjerter. Det er H s . Kongelige Majestcets hore Ncrrvce- 
relse at tils irive, at endsijondt her maatte bygges paa 
Volden med den ene Haand og Svcerdet holdes i den 
anden, endsiiondt her fandtes Mangel paa A ltin g , her 
maatte udstaaes Frost og Kulde, Hunger og Torst, Frygr 
og Fare, A lt dog fik saa lykkeligt et Udfald. Efterdi 
derfor H s . Kongel. Majestcet h idtil har fort sit Regimente 
med storfte Moderation og M ildhed , Fædrenelandet af 
Fjendens Haand reddet og udrevet, fine Undersaatters 
Troskab og Tjeneste, siiondt de dertil ved Eed vare for
pligtede, rigeligen belonnet; Hans Majestcets hoilovlige 
Forfcedre have herforuden disse Kongeriger, med udodelig 
Berommelse lcenge vel styret og regjeret, eragtede de det 
for en underdanig P lig t og Riget t i l  storfte Gavn at 
geraade, dersom de igjen fandtes deres allernaadigste 
Herres og Konges, samt det Kongelige Huses for saa 
hsie Velgjerninger taknemmelige Undersaatter. Dette synes 
dem bequemmeligst at kunne siee, naar efter andre Konge
rigers lovlige Skik, H s . K . M . og det Kongelige H us 
arveligen blev tilbudet det, som H s . Majestcet ved S ta n 
dernes V a lg  havde bekommet. O g som de ingenlunde paa-, 
tvivle at de hsicedle H erre r, Danmarks Raad og den 
ganske adelige S tand, sig jo i samme M ening underdanigft 
erklcere, saa ville de have dem ydmygest ombedet at de, 
som fornemste Ledemod i R iget, saadant underdanigft 
Foretagende H s . K g l. Majestcet i Stcendernes Ncervcrrelse 
ville tilkjendegive med underdanigft Begiering, at H . K . 
M .  enhver S tand ved sine tilbsrlige Privelegier naadigst 
v il erholde, og med en strivtlig Revers Stcenderne forsikre, 
at ved en saadan Forandring det alene skal blive forfrem
met som kan komme Gud t i l  2Ere og Riget t il G avn ; 
bedende deres Excellencer denne deres velmente Erklcrring 
i  Gunst at ville optage."

Dctte Instrum ent blev derefter ved to Deputerede fra 
Kjsbenhavn overleveret Rigshovmesteren Gersdorf, som mod
tog det paa Sengen, da han var syg. D a  Stcenderne for- 
gjeves den 9de October havde ventet paa S va r, gik de samt
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lige t il Rigsraadet for at fordre dette. Raadets Ordforer, 
O tto K ragh , erklcerede ved at anfsre flere efter Raadets 
Formening vigtige Grunde, at de ei kunde samtykke i saa- 
danne ufornodne* og uscedvanlige Foretagender, som disse 
Standernes vare. D a  Svane forlangte at det Oplceste 
maatte meddeles Stcenderne s triv tlig , blev dette ncegtet dem 
af Kragh med T il la g ,  at Rigsraadet allerede havde over
leveret baade Stcendernes Forestilling og Rigsraadets nu 
oplceste S va r t il Kongen. Samtlige Deputerede gik derpaa 
lige fra Rigsraadet op paa S lotte t. Kongen modtog dem 
i den gronne S ahl, og efter at de alle vare indladte laasedes 
Doren. Det udstedte Document overlevertes Kongen, hvor
hos Svane og Nansen hver for sig holdt en passende 
Tale i Stcendernes Navn. Im id le rtid  havde Kongen ladet 
hente t il sig i Salen Dronningen Sophie Amalia og 
sin 15 Aars gamle S o n , P rinds Christian, hvem han da 
fortalte i hvad LErende Stcendernes Deputerede vare sam
lede, og formanede han Prindsen t i l ,  naar han en Gang 
kom paa Thronen, da at minde sig, hvad han var S tan - 
derneS troe Hengivenhed skyldig. Kongen tilkjendegav ved A f
skeden Stcenderne, at efter have gjennemlceft Documentet, 
vilde han strar tale med Rigsraadet derom, og lovede han 
Besked den paasolgende Dag. Rigsraadet sogte imidlertid 
at forhale Sagen for at intet paa denne Rigsdag fkulde 
blive a fg jort; men des virksommere vare Stcenderne. Vag
terne fordobbledes nu overall, og Stadens Porte bleve 
lukkede for at Vedkommende ikke fkulde reise hiem og saaledes 
splitte Rigsdagen, og Foranstaltninger trufne t il Rolighedens 
Overholdelse. D a  nu Adelen blev bange, beqvemmede de sig 
t i l  at afgive deres Erklcering, hvori de ogsaa tilbod Kong 
Frederik den M e »g Hans H us Arverettteu paa den mand
lige Linie.

D a  Kongen havde gjennemlceft den ham derefter over
leverede Rigsraadets Betcenkning, takkede han dem, men dog 
med den Bemcerkning, at de tvende ovrige Stander ingen 
Indskrænkning havde gjort i  Arveretten for blot den mand
lige Linie. De bad da om Documentet tilbageleveret for

2
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noermere at overveie Sagen, og forandrede derefter deres 
Tilbud overensstemmende med de andre Stcenders. Nu kom 
der og en strivtlig Lykønskning t il K ongen.fra  Kjøbenhavns 
Universitet. Den 13de October samledes samtlige Stcender 
ester Indkaldelse og modtoges i Drabantsalen hvor R igs- 
raadet, Adelen og de tvende andre Stcender udraabte Kong 
Frederik den P "  som Arvekonge og Arveherre til Danmarks 
Rige. Acten siuttedes derpaa med en Tale af Svane og 
Nansen. Derncest nedsattes et kongeligt Kommissorium t i l  
4 af Raadet, 4 af den ovrige Adel, 5 a f de gejstlige og 7 
af de borgerlige Deputerede for at overveie og foreslaae 
hvorledes nu alt i  Anledning af den tagne Beslutning om 
Arveriget, bedst kunde ordnes. D a  de den 14de vare sam
lede, modte Professor W illum  Lange for efter Kongelig Be
faling at tage Seede i Kommissionen paa Universitets Vegne. 
Professoren tog strar Ordet og yttrede: at det nu vilde veere 
fornsdent, at Danmark ligesom andre Riger erholdt en 
Grundlov t i l  Iagttagelse for Regjeringen i Fremtiden.

Svane tog t il Gjenmcele og forestillede, at naar saa- 
ledes alle S taters Konstitutioner critifk skulde gjennemgaaes, 
saa vilde der for megen T id  medgaae inden man kom t il 
endelig Afgjorelse. Folgen deraf var at Lange fik Kongelig 
Befaling t i l  ikke oftere at mode i Kommissionen. I  ncrfte 
Sam ling besluttedes, at den a f Frederik den 3^e udstedte 
Haandfcestning skulde ophceves og casseres, da den ganske 
stred mod en Arveregjering og at Kongen burde lofts fra 
den ked han ved sin Thronbestigelse havde aflagt og at han 
paany burde hyldes af alle Rigets Stcender. Adskillige D is 
kussioner fandt Sted med Hensyn t il det Spsrgsmaal om ei 
Kongen burde udstcrde en skrivtlig Forsikring at enhver af 
Standerne skulde opholdes ved de dem meddeelte Privilegier. 
Svane anvendte nu ogsaa sin Veltalenhed og forestillede at 
en saadan Forsikring ikke var andet end en ny Haandfcest- 
n ing, og yttrede at Kongen burde overlades alle Regalier 
under sin egen fr i M ag t og Enevoldsherredomme. Samtlige 
Deputerede gik da over t il hans M ening og blev en strivtlig 
Erklcering overensstemmende med det Vedtagne affattet og
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understrevet. Den 16de October samledes samtlige Stcender 
og Rigsraadet i det grsnne Gemak paa S lotte t hvor Haande 
fcestningens Eassation blev underskreven og da den original- 
Haandfcestning i Archivet ei kunde findes, saa gik Paateg- 
ningen ud paa at bemeldte O rig in a l samt alle Gjenparter 
af samme hermed tilintetgjordes. Den casserede Haandfcest- 
ning overleveredes den paafelgende Dag i  Rigsraadets og 
Raadernes Overvcerelse Kongen. Rigets Cautsler Christo
pher Urne leverede nu og paa Adelens Vegne H s . M a je
stæt et Udkast t i l  de P rivilegier de forlangte. De andre 
Ståender fandt sig derfor foranledigede i en Sam ling, som de 
holdt, ogsaa at opscette hver Stand deres Fordringer og 
overlevere samme snarligst t i l Kongen. Den 17de October 
blev paa alle Byens H jsrner og Pladse ved Herolder med 
Pauker og Trompeter kundgjort at H s . Kongelige Majestcet 
var en Arvekonge til Danmark baade paa M ands og Qvinde- 
linien og at herpaa Hyldings-Eed i Morgen skulde aslcegges. 
Denne fandt da ogsaa Sted den 18de October med megen 
Hoitidelighed og mange Ceremonier paa Slotspladsen. R igs- 
raad Peter Reetz holdt i Cantslerens Sted en Tale, hvori 
han paa Kongens Vegne takkede alle Stcender for deres 
ham givne Beviis paa T ill id  og Hengivenhed, og lover Kon
gen at ville lade med det allerførste oprette og forfcerdige 
saadan en Regjeringsform og Maade, at alle H s . Majestcets 
Arvc-Undersaatter i disse Kongeriger skulde hos H s . M a je
stæts Arvinger og Efterkommere have en christelig og mild 
Regjering at forvente og derpaa fuldkommeligen vcere for
sikrede. Efter at Talen var endt blev Hyldings-Eden aflagt 
af Rigsraadet, Adelen, Gejstligheden, Professorerne, Borger
standens Deputerede og Amagerlanderne, der stulde repræ
sentere Bondestanden. E t Kongeligt aabent Brev udstcedtes 
firå r derefter, hvorved befaledes at alle de, a f de forstjellige 
Stcender, der ei havde vceret tilstede stulde mode den 14de 
November ved Fuldmagter, for at aflcegge Hyldings-Eden, 
hvilket da og steedte den 15de November. Den 4de December 
hcrvedes denne i Danmarks Historie saa vigtige Rigsdag, 
efterat de forstjellige Stcender endnu flere Gange scerstilte

2 *
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havde vceret samlede for at afhandle adskilligt deres P riv ile 
gier betreffende, hvorom de indgave Ansøgninger og navnligen 
om Reguleringen af Indkvarteringen. Det blev imidlertiv 
ei Kong Frederik ubekjendt, at der i Riget gaves mange 
der vare misfornoiede med Rigsdagens U dfa ld, fordi ved 
Arverettens Overdragelse intet var bestemt om Regjerings- 
formen, og Stcendernes Deputerede inden Rigsdagens O p
hævelse ikke havde faaer den belovede Reces. D a  M is fo r- 
noielsen blev lydeligere vilde Kongen stutte og bekrcefte det 
hele Vcerk, ved at tage en Erklcering fra alle sine Under- 
saatter, der gyldiggjorte hvad paa Kjobenhavns Rigsdag var 
besluttet og den 18de October og 15de November a f Stcen
dernes Deputerede aflagde Hyldings-Eed. En saadan E r
klcering blev opsat dateret 10de Januar 1661 og tilstilledes 
Adelen, Gejstligheden og Borgerstanden hvert et Eremplar 
for at alle Vedkommende kunde underskrive samme i deres 
Hjem. A f Adelen understrev hver Familiefader, af Gejstlig
heden enhver Prcest fra S jellands Bistop a f,  og af Borger
standen enhver Kjobstadborger a f nogen Betydenhed. Ved 
denne Erklcering overdroges ikke alene Frederik den Zdie og 
hans cegte Descendenter Arveretten baade paa mandlig og 
qvindelig L in ie , men som det udtrykkes, overdrages tillige 
Kongen og hans Descendenter alle gura Nafe^tatis absolut 
Regjering og alle Regalier. Det stilles tillige t il H s . MajestcetS 
uaadigste V illie  hvorledes ei allene Regjeringen herefter stal an- 
ftilles, men endogsaa Successionen beqvemmeligt kan forsynes 
saa og hvorledes stal forholdes naar nogen M inorennitet as 
H s . Majestcets cegte Livsarvinger, og Descendenter i Frem
tiden i Regjeringen skulde sig tildrage, hvilken sidste V illie  
de Understrevne erklcere at skulle vcere dem Arvinger og E fter
kommere som en fundamental Lov og offentlig Forordning, 
fom formedelst tilfo rn  aflagt H yld ings-E ed maa blive efter
kommet. Denne Erklcering blev og i samme Aar understrevet 
under 7de August a f de Norste, under 28de J u li 1662 paa 
Is la n d  og 14de August samme Aar paa Fceroerne. Grev 
Rantzau blev sendt t i l  Bornholm for der at modtage Under- 
strivt. Udkast t il den paatcenkte Grundlov blev udarbejdet
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af G riffenfeldt, fandt Kongens B ifa ld  og underffreves as 
Hsilamme den 14de Novbr. 1665. Samme D ag Kong Frederik 
den 3d'e dode, den 9de Februar 1670, overrakte Griffenfeldt, 
der da var Kammer - Secretair, Kong Christian den 5te 
Sceptret og en forseglet B o g , Frederik den Zdies saakaldte 
Testament, den siden saa bekjendte Kongelov, som den af- 
dode Konge udtrykkelig havde befalet Griffenfeldt ikke at 
levere t il nogen anden end hans S sn  og Thronarver. Og 
det er denne Kongelov som efter Befaling af Kong Frederik 
den 4de cif 4de September 1709 ved Trykken blev publiceret.

Kjobcnhavn, den 23de I u n y  1849.
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(ff) I ^ x k i M ,  det er den souve r a i ne  K o n g e - L o v ;  
sat og given af den Stormægtigste og Hojbaarne 
Fyrste og Herre, H r F r e d e r i k  den T r e  die af Guds 
Naade Konge t i l  Danmark og Norge, de Venders 
og Gothers Hertug udi Slesvig Holsteen, S to r-  
marn og D ithm arffen, Greve udi Oldenborg og 
Delmenhorst; Og af Hans Majestæt underskreven 
den 14 Novemb. 1665. Som  den Stormæg
tigste Hojbaarne Fyrste og Herre, Herr. Frede
r i k  den F j e r d e  af Guds Naade, Konge t il D an
mark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug 
ndi S lesvig, Holsteen, S torm arn og Dithmarffen, 
Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, Allernaa- 
digst haver befalet ved offentlig T ryk at vorde 
publiceret den 4de Sept. Aar 1709.

V i  Frederik den Tredie, as Guds Naade- 
Danmarks, Norges, Venders og Gothers Konge, 
Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn og D ith- 
marsken. Greve udi Oldenborg og Delmenhorst,
G jsre alle v itte rlig t: A t eftersom V i ikke alene af andres

Erempel, men endog af egen Forfarenhed, have fornummet 

og udi Gjerningen befundet, hvor underligen den store og 

almcegtige Gud over alle kon ge r og Herskaber, saavelsom 

deres underdanige Riger og Lande, efter sin urandsagelige 

V iisdom s Raad hersker og alting derudi styrer og bestikker, 

fornemmeligen i det hans guddommelige Almagt deu over
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O s , Vores Kongelige H uns og disse Vore Kongeriger og 

Lande udi forgangne Aaringer svcevende Farer, ja fast oien- 

synlig forestaaende yderste Fordcerv og Undergang, saaledes 

faderligen haver afvendet og t il saadan en Ende ud fort, at 

V i ikke alene er bleven rceddet og sat udi onsielig Frev og 

Roelighed, men endogsaa Vores da vcerende Rigens Raad 

og samtlige Stcender, Adel og Uadel, Gejstlig og Verdslig 

dertil bevceget, deres forrige Kaar og Valgrettighed at asstaae 

og begive, den tilforn af O s  understrevne Haandfcestning 

med alle sine G ienparter, Puncter og Elausuler dod, mag- 

teslsS og t il intet at gjsre, O s  fra Vores Eed, V i gjorde, 

der V i forft traadde i Regieringen, udi alle Maader og 

uden nogen E.rception quit og fr i at erklcere, og saaledes 

O s  og de af O s , saasom Hovedet og forste Eiere, ved ret 

lovlig AEgtestab nedstigende M and- .og Q vinde-L in ier, saa- 

lcenge nogen af dennem i Live ere, Arverettigheden t il disse 

Vore Kongeriger Danmark og Norge, samt alle ju ra  N g je - 

8tati8, abfolnte M ag t, Souverainitet, og alle Kongelige Her

ligheder og Regalier utvungen og uden nogen Vores T i l 

skyndelse, Anmodning eller Begjering, a f egen fr i V illie  og 

fuldberaad H u  allerunderdanigst at andrage og overantvorde, 

deslige at renuncere den af O s paa Vores elskelige kicere 

Sons P rinds Christians Vegne Anno 1650 den 18 J u n ii 

udgivne Revers, samt Vores provifional Disposition, dateret 

Anno 1651 den 9 J u n ii, saavelsom og alt hvis udi Reces

sen, Ordinantzen og andre Forordninger kunde findes, Haand- 

fcestningen gemcest, at stride mod denne Vores Arverettighed, 

Souverainitet og absolute Negiering, stillende det ogsaa udi 

Vores egen Allernaadigste V illie , ikke alleneste, paa hvad 

Maade Regieringen herefter skulde indrettes, men endog 

hvorledes med Successionen og Arve-Liniernes ordentligen 

paa hinanden fslgende Rad blant M and- og Q v in d e -K io n
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skulde forholdes, og paa hvad Maneer i den mindreaan'ge 

Konges unge Alder (om slig M inorennitet i Fremtiden sig 

maatte tildrage) Regimentet ffulde fores og beskikkes, og 

herom efter Vores egen naadigfte Tykke og Velbehag en 

Forordning at g jsre, som de da lovet og med Eed sig for

pligtet have, at skulle vcere dennem, deres Arvinger og Po> 

fteriteten en Fundamental- det er uforanderlig Grundvolds- 

Lov, og af dennem udi alle sine Puncter og Clausuler efter

kommes, saa at V i ,  Vores cegte L ivs -A rv in g e r og deres 

Descendenter udi ingen Maade hemmelig eller aabenbarlig 

derimod af dennem eller deres Arvinger og Efterkommere 

ffulde hindres og foruroliges, men ydermere med Eed for

bundet sig imod alle og enhver, i hvem det vcere kunde, 

Jndlcrndffe eller Udlcendiffe, som herimod ffulde ville handle 

eller tale, saadant at forsvare, Liv og LEre, Gods og Blod 

derhos at opscette, og at fra saadan deres P lig t og Skyl

dighed dennem, deres Arvinger og Efterkommere ingen Ven

skab eller Fiendffab, Frygt eller Fare, Gavn eller Skade, 

Had, Avind, eller nogen menneskelig L ift og Paafund, udi 

ringefte Maade ffulde afvende, og hvad ellers ydermere deres 

underdanigste Lofter og Tilsagn ere, hvormed bemeldte Vores 

kiere og tro Undersaatter deres inderlige Devotion og Kier- 

lighed t i l  O s , og deres hjertelige Attraae t i l  Vores Konge

lige Arve-Huses florerende Fremvert og Tiltagelfe, og disse 

Vore Arve-Kongerigers almindelig Tryghed og rolig Vel

stand have vildet give tilkiende. D a  have V i ogsaa saa

dan den guddommelige Forsyns synderlige Skikning, og Vo

res kiere og tro Undersaatters store Kierlighed og allerun

derdanigste Devotion t i l  O s , tilborligen overveiet og betrag

tet, og derfor billigen Vore Tanker derhen veudet og rettet, 

saadan Negjeringform og Arve Succession at forordne og 

beskikke, som flig t et Enevolds Arve Kongedømme og Regi
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mente det endeligen fordrer og udkrcever, hvilken V i ogsaa 

med og udi denne K o n g e - L o v ,  saasom Kongedsmmcts rette 

uforanderlige Fundamental-Lov, v il have forordnet og bestik

ket, som stal holdes og agtes af Vores A rv inger, deres 

Efterkommere og Descendenter, saavelsom og af menige Vore 

Kongerigers og Landes Indbyggere, fra den Hsjeste t il den 

Laveste, ingen undtagen, for en fuldkommne uryggelig og 

uimodsigelig Forordning og Lov t i l  evig T id .

1. ) Den bedste Begyndelse t i l  A lting er at begynde

med G u d .  Det fsrste derfore, som V i for A lting ville 

udi denne K o n g e - L o v  alvorligen have befalet, er: at

Vores Efterkommere, B orn  og Bsrnebsrn i Tusinde Leed, 

paa Fcedrene og Modrene, Encvolds Arve-Konger over D an

mark og Norge, cere, tiene og dyrke den ene rette og sande 

Gud paa den Maade og M aneer, som han sig i sit hellige 

og sande O rd aabenbaret haver, og Vores chriftelige Troe 

og Vekjendelse klarligen derom formelder, efter den Form og 

M aade, som den reen og uforfalsket er bleven foresat og 

fremstillet udi den Augsburgiste Confessiou A ar et tusind 

fem hundrede og tredive, og ved samme rene og uforfalskede 

chriftelige Troe holde Landsens Indbyggere, og den vceldeli- 

gen haandthceve og bestierme i disse Lande og Riger mod 

alle Kiettere, Svcermere og Gudsbespottere.

2. )  Danmarks og Norges Enevolds Arve-Konge stal 

vcere herefter og af alle Undersaatterne holdes og agtes for 

det ypperste og hsjeste Hoved her paa Jorden, over alle 

menneskelige Love, og der ingen anden Hoved og Dommere 

kiender over sig, enten i  gejstlige eller verdslige Sager, 

uden Gud alene.

3. )  Skal derfor ogsaa Kongen alene have hsjeste 

M ag t og Myndighed t i l  at gjsre Love og Forordninger 

ester sin egen gode V illie  og Velbehag, at forklare, forandre.
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formere, formindske ja og siet at ophceve forrige af Hannem 

selv eller a f Hans Forfcedre udgivne Love (denne K o n g e -  

L o v  alene undtagen, hvilken, saasom Kongedømmets rette 

G rund og Grundvolds Lov, jo endeligen faaer at blive 

uforanderlig og uryggelig) saa og at undtage hvad og hvem 

H au lyster udaf Lovens almindelige Befaling.

4 )  Skal og Kongen ene have hojeste M ag t og M y n 

dighed at iscette og afsatte alle Betiente, Hoje og Lave, 

vare sig hvad Navn og T ite l de have kunde, efter sin egen 

fr i V illie  og Tykke, saa at alle Embeder og Bestillinger i 

hvad Myndighed de have, sial af Kongens Enevolds M ag t, 

saasom af en Kilde, have sin fsrste Oprindelse.

5. )  Kongen sial ene have Vaabens og Vabnings 

M a g t,  at fore K r ig ,  slutte og ophave Forbund med hvem 

og naar H an det got befinder, Told og al anden Contribu- 

tion at paalagge, eftersom enhver vel veed, at Riger og 

Lande ikke tryggeligen kan besiddes uden våbnet M a g t,  og 

Krigsm agt kan ikke holdes ilden Besolding, og Besolding 

ikke bringes til Veie uden Skat.

6. )  Skal og Kongen ene have hojeste M ag t over al 

Cleresiet, fra  den Hojeste t il den Laveste, at bestikke og 

anordne al Kirke- og Gudstjeneste, Moder, Sammenkomster 

og Forsamlinger om Religions Sager, naar H an det raade- 

lig eragter, byde, forbyde; og i Almindelighed, korteligen at 

sige, sial Kongen ene have M agt at bruge alle Regalier og 

4urs U gjestglis, hvad Navn de og have kunde.

7. ) Alle Regjeringens AZrender, Breve og Forret

ninger sial i ingen end udi Kongens Navn og under Hans 

Signete udgaae, og sial Han altid selv sin Haand under

skrive, om H an ellers er kommen t il sine myndige Aar.

8. )  Kongens myndige Aar sial agtes Hans Alders 

14de Aa r ,  det 13de fnloendet, det 14de begyndt, saa at
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saasnart H an trceder i sit 14de A a r , stal han selv offentlig 

forklare sig M yndig at vcere, og ingen Vcerge eller Formyn

der meer at ville bruge.
9.) Kongens Vcergemaal og Formynderskab, im-edens 

H an er mindre A aring , stal i  alle Maader saaledes beskik

kes, ligesom den ncest for Hannem regierende Konge for sin 

dsdelige Afgang skriftligen derom forordnet haver. M en 

dersom ingen saadan Forordning eller sivste V illie  fandtes, 

da stal dermed forholdes som efterfølger, nemlig: Enke-

D ronningen, som er den mindreaarige Konges rette kjode- 

lige M oder, stal vcere Regent, og hende t il Hjelp og B i

stand i  Formynderstabet tilfoies de syv hsieste Kongelige 

Raad og Betjente, og skulle disse samtlige forestaae Regie

ringen, og alting efter de meeste Vota bestntte, hvor da 

Dronningen stal have tvende Stemmer, og hver a f de andre 

ikkun een Stemme; og skulle alle Breve, Befalinger og alle 

Regieringens W render altid forrettes og udftcedes i Kon

gens N avn , endog de af Regenten og samtlige regierende 

Formyndere understrives.

10. ) E r Enkedronningen Kongens Moder ved Doden 

afgangen, eller og trceder paa nye i Wgtestabs-Stand igien, 

da stal den nceste Kongens Frcende, blandt Prindserne as 

Blodet af Vores nedstigende L in ie r, som her i Riget er og 

altid kan blive tilstede, vcere Regent (dersom han ellers er 

kommen til sine myndige A a r, som stal agtes at vcere hans 

Alders 18de Aar, det 17ve fuldendt, det 18de begyndt), og 

iligemaade have tvende Stemmers Rettighed; O g ellers videre 

med alting forholdes som for er meldt.

11. ) M en dersom forbencrvnte P rinds  af Blodet ikke 

endnu var kommen t il myndig Alder, saa og ellers om ingen 

P rinds af Blodet var forhaanden, da skulle ovenbemeldte 

syv hojeste Kongelige Betiente alene forestaae og forvalte



28

Regieringen og Formynderskabet med lige M ag t og M y n 

dighed, og hver Person have een Stemme; Og saa alting 

fremdeles efter den Maade, som for er sagt.

12. )  Dersom og nogen af de regjerende Formyndere 

fattedes ved dsdelig eller anden T ilfa ld , da sial de ovrige 

strar en anden, som dygtig t i l  Bestillingen er, ndi hanS 

Sted indscette, og hvem da er hans Efterkommere i Embe

det, sial og betrcede hans Sted og besidde hans Seede udi 

dette regierende Formynderskab.

13. )  Regenten og samtlige regierende Formyndere 

skulle stvar svcere Kongen ikke alene Huldskab og Troskab, 

men endog isser belangende deres Formynderskab, at de i 

Kongens Mindre-Aarighed v il saaledes forestaae Regieringen 

at Kongens absolute Souveraine Enevolds M a g t og Arve- 

Rettighed i alle M aador uforkrcenket og uformindsket Han- 

nem og H ans Efterkommere bevares, og ellers alting saa

ledes styre og raade, som de det agte for Gud og Kongen 

at forsvare.

14. )  O g saasnart de have gjort deres Eed, og troede 

t il deres Embedes Forretning, da sial det fsrste, de tage sig 

for, voere, at de strar uforhalet forfatte et rig tig t Inventa

r iu m , det er Fortegnelse paa disse R igers og underliggende 

Landes Stceder, Fæstninger, saa og Gods, Klenodier, Penge, 

K rigsm agt baade t i l  Lands og V ands , saavelsom ogsaa al 

Kongens Jndtcrgt og Udgift, saa at heraf strar kan eragtes 

udi hvad Tilstand de det regiercnde Formynderskab antroede, 

efter hvilken Fortegnelse de og foruden nogen Paasiud igien 

have at gjore Regnskab og svare Kongen t i l  A ltin g , og 

stande Hannem til rette for al T ilta le , saasnart H an er 

kommen t i l  sine myndige Aar.
15. ) Skal da derfor og herefter aldrig disse Riger og 

Lande holdes for at vcere foruden Konge, imedens Vores
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nedstigende Linier varer paa Fcedrene og M odrene, saa at 

saasnart en Konge ved Doden afgaaer, er strar vilkeligen 

og i Gierningen selv Konge og forer Konge-Navn, og T i 

tel den, som Arve-Linien den nceste at vcere udviser, og sial 

Hannem strar Kongelig Majestcets T ite l og ubundne Gene- 

volds M ag t arveligere vcere t i l  og hjemfalden det samme 

Dieblik hans Formand Aanden opgiver.

1 6 )  O g endog, i det alle Stcender, Adel og Uadel, 

Geistlig, V erds lig , en ubunden Enevolds Kongedommes 

M ag t O s og de af O s nedstigende Linier paa Fcedrene 

og Modrene til evig T id  arveligen have eengang overdraget, 

herefter strar, naar en Konge ved Doden afgaaer, den nceste 

i Arve-Linien Krone, Scepter og Eenevolds Arve-Konge 

T ite l og M ag t det samme Oieblik egner og tilkommer, saa 

at ingen videre Overantvordning i nogen Maade behoves 

eftersom Kongerne i Danmark og Norge herefter t il evig 

T id ,  imedens nogen af Vores Kongelige Arve-Stamme er 

tilovers, ere fodte og baarne og ikke kaarede eller valgte 

Konger, ikke desmindre paa det al Verden sial vide, at 

Danmarks og Norges Konger holde det for deres stsrste 

Hsihed, at ydmyde sig for G u d ,  og at de agte det for 

Deres-hsiefte M ag t og Vcelde, at vcere velsignet a f Gud 

ved hans O rds Tienere til en lyksalig Begyndelse paa deres 

Regimente, da ville V i og, at Kongen offentlig i Kirken 

med dertil sommelige Ceremonier lader sig salve.

17. ) M en Kongen sial aldeles ingen Ged eller nogen 

Forpligt, i hvad Navn det og have kan, mundtlig eller skrift

lig fra sig give, efterdi Han saasom en frie og ubunden 

Enevolds Konge ikke kan bindes af sine Undersaatter ved 

nogen Eed eller foreskrevne Forpligtelser.

18. ) Kongen kan lade sin Salv ings hoitidelige Fest 

holdes naar Hannem lyster, endog Han ikke er kommen til
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sine fuldmyndige A ar, og er det jo for jo bedre at annamme 

og bekomme Guds Velsignelse og Herrens kraftige Bistand 

som folger hans Salvede; Dog alt hvad som Ceremonier 

ikkun angaaer, dermed kan forholdes efter som Tidens Lej

lighed det beqvemmeligst at vcere udviser.

19. )  O g efterdi Fornuften og den daglige Forfarenhed 

noksom lcerer, at en samlet og sammenknyttet M ag t er langt 

stcerkere og af storre K ra ft og Fynd end den , som er adskilt 

og adspredt, og jo storre Vcelde og Herredomme en Herre 

og Konge besidder, jo tryggere lever H an og Hans Under- 

saatter for alle udvortes Fjenders A n fa ld ; D a  ville V i ogsaa 

at disse Vore Arve-Kongeriger Danmark og Norge, samt 

alle de dertilhorende Provindser og Lande, O er, Fcestninger, 

Kongelige Herligheder og Rettigheder, Klenodier, Penge og 

alle andre M o b ilie r, Krigsm agt og Rustning baade t il 

Lands og V and s , saavelsom ogsaa alt hvis V i  nu med seer 

Eieres Ret besidde, eller herefter enten af O s  eller a f Vores 

Efterkommere med Svcerdet vindes, eller ved A rv og nogen 

andeu lovlig T ite l og M iddel forhverves kan, altsammen, 

intet undtaget, sial uskiftet og udeelt vcere og blive under 

een Danmarks og Norges Eenevolds Arve Konge; De 

andre Prindser og Prindsesser a f Blodet lade sig noie med 

Haabet og bie, ind til Raden omsider kommer t il dennem og

deres L in ier, een efter anden.
20. )  Og saasom V i nu i Foregaaende have anordnet, 

og som en hoist nsdvendig Artikel i  denne K o n g e - L o v  

alvorligen ville, at skulle ubrodeligen og uden al Jmodsigelse 

holdes, at nemlig disse Vore R iger, og alle de Lande, som 

V i nu virkeligen besivde, eller og i Fremtiden kunde have 

Arve-Ret og b illig  T ilta le  t i l , ingenlunde maae adskilles, 

skiftes eller deles; Saa ville V i og'aa at da derimod de 

andre Kongelige B orn  med nodvendig og reputeerlig Under
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hold, deres Stand nogenlunde gemafl, af Kongen forsorges, 

hvormed de og i alle Maader ffulle lade sig nole, enten de 

i rede Penge eller i Land-Gods blive aflagt, og dersom 

Land-Gods, vane sig under hvad hoi AZre-Titel det vane 

kan, dem forundes og tillcegges, flulle de den aarlige In d 

komst, Nytte, B rug  og Frugt aleneste deraf deres Livs T id  

have sig at tilegne; Eiendvmmen samt al Kongelig O ver

magt stedse hos Kongen forblivende; Hvilket og iligemaade 

om Dronningens Livgedinge er at forsteme.

21. )  Ingen P rinds af Blodet, som her i Riget er og 

i Vores Gebcet sig opholder, maae gi'te sig, eller af Landet 

reise, eller begive sig i fremmede Herrers Tienefte, med min

dre han af Kongen Forlov dertil erlanger.

22. ) De Kongelige Dottre og Softre flulle med fyr

stelig Underhold forsynes, ind til de med Kongelig V illie  og 

V idflab troede i Wgteflabsstand, da de med en fyrstelig B ru 

deskat i rede Penge skal forsorges efter Kongens egen milde 

Behag, og derimod fraskrive sig fra nogen videre Underhold 

hos Kongen for dem eller for deres Born at soge og begiere 

ind til Arve-Successionen udi Regieringen deni kunde t il

falde.

23.) Dersom Kongen ved Doden afgaaer, og den nceste 

i Linien t il Arve-Successionen udi Regieringen, er da ude 

af Riget naar Arven hannem tilfa lder, da skal han strar 

alle andre SErender tilsidesat, uforhalet herind i sit Rige 

Danmark begive sig at boe og holde H o f, og Regieringen 

strar antrcede. O g dersom samme nceste i Linien og da 

rette Eenevolds Arve-Konge ikke indstiller sig inden tre M aa- 

neders Forlob, som er at beregne fra den forste Dag han

nem forrige Konges dodelige Afgang bliver forkyndet og 

anmeldet, da skal, med mindre han ved Sygdom, eller anden 

nomgjcrngelig T ilfa ld  lovligen var forhindret, i  hans Sted
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vcere Konge den nceste ester ham udi Linien, som ellers efter 

hans Dsd er ncrst t il Arven. Med Statholderiet og Regi

mentets Forvaltning im ivlertid, indtil Kongen kommer, skal 

forholdes, saasom i K o n g e - L o v e n  om det regierende For

mynderskab er anordnet.

24.) Prindserne og PrindseSserne af Blodet siulle have 

det overste Sted i Seede og Gang ester Kongen og D ron 

ningen, og iblandt sig selv have Prcecedence og Oversted, 

ligesom Linien udviser dem at vcere ncrst t i l Arve-Sncces- 

sionen udi Regieringen.

25 )  De skulle og for ingen Underdommere svare, 

men deres forste og sidste Dommer skal vcere Kongen, eller 

hvem H an scrrdeles dertil sorordner.

26.) Hvad som nu udi foregaaende om Kongens Ene

volds Herredommes M a g t og Hoihed sagt er, og dersom 

noget ellers kunde vcere som ikke nu iscer var udtrykkeligere 

forklaret, er tilsammen korteligen begrebet i disse saa men 

fyndige O rd : A t Danmarks og Norges Konge er en fr i

Hoiest fuldmcegtig Eenevolds Arve-Konge, saa at alt hvis 

om en absolut Souverain Christen Arve-Konge kan t il 

Veste siges eller s irives, det sial altsammen ogsaa om D an

marks og Norges Eenevolds Arve-Konge udi den yndeligste 

og beste M ening forklares og udtydes; hvilket og iligemaade 

om Danmarks og Norges Eenevolds Arve-Dronning er at 

forstaae, naar Arve-Successionen udi Regieringen nogen 

Prindsesse af Blodet i sin T id  skulde tilfalde. Og eftersom 

den daglige Forfarenhed og andre Landes ynkelige Erempler 

noksom udviser, hvor siadeligt det er, naar Kongers og Her

rers Mildhed og Fromhed saaledes misbruges, at deres 

M a g t og Myndighed af en eller anden, ja endog undertiden 

af deres egne ncermeste og hoiest betroede Tienere, fasi usyn- 

ligen dem besiiceres, og i saa Maade det gemene Beste lige-
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saavel som Kongerne selv lider sterste Forsang og Afbrcek, 

saa at det mangesteds hsiligen havde vceret at snsie, at 

Konger og Herrer med stsrre Nidkierhed havde holdet over 

deres Myndighed end tidt og oste skeet er; D a  ville V i og 

alvorligen have Vores Efterkommere Eenevolds Arve-Konger 

over Danmark og Norge befalet, at de med et nidkicert og 

vaagent D ie give Agt paa at holde deres Arve-Rettighed 

og absolute Souveraine, det er Eenevolds Magtens, Hsihed 

uforkrcenket, ligesom den nu af O s her udi denue K o n g e -  

L o v  dem t i l  evig A rv fuldkommen er forestillet; og derfor 

ogsaa t i l  deus ydermere Bestyrkelse uu hermed strengeligeu 

byde og befale, at dersom nogen, vcere sig hvem det vcere 

kunde, skulde understaae sig at udvirke eller forhverve noget, 

som kunde i een eller anden Maade vcere Kongens absolute 

Souveraine Eenevolds M ag t t il Afbrcek og Forsang, stal 

dog a lt ,  hvis saaledes kan vcere tilsagt og erlanget, holdes 

for usagt og ugiort, og de, som sig sligt forhvervet eller t i l 

sneget have, straffes som de der Majestceten beleidiget og 

imod Kongens Eenevolds Herredommes Hsihed groveligen 

sig forgrebet have.

27.) O g som V i tilfo rn  sagt have, at een alene sial 

vcere Eenevolds Konge og Herre over disse Riger og alle 

O s underliggende Lande, eller som i Fremtiden kunde t i l

lagte vorde, og de andre Kongelige B s rn , at skulle lade sig 

nsie med hvis Kongen dem t il nodvendig Underhold, deres 

Stand nogenlnde gemcest, v il forunde, og med det Haab de 

have i sin T id  t i l  Arve-Successionen udi Regieringen; 

Saa ville V i nu , al Tvist og S tr id  at forekomme og 

afvcerge, korteligen her anordne, i  hvad Rad og paa hvad 

Maade og Maneer een efter anden i sin T id  arveligen udi 

Regieringen haver at succedere. Skal derfor Svcerdsiden, 

udi rct lovlig Egtesiab avlet, altid fsrft Arve-Successionen
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udi Regieringeu tilhore, og imedens M and af M and er t il

overs, saa loenge sial hverken Qvinde af M and ei heller 

M and eller Qvinde af Qvinde kaldes, og aldeles ingen af 

Modrenestammen Kronen arve, saalcenge paa Fcedrenestam- 

men nogen L ivs-Arving findes, saa at endog Qvinde af 

M and sial gange for M and af Qvinde.

28. )  Skal og i Arvetallets Rad at mcerke alt Linierne 

noie tages i A g t, saa at der ikke for Alderens Skyld sprin

ges af Linie i L in ie , men Sonnen trceder firå r i Faderens 

S ted , og imedens udi den forste mandlige Linie nogen 

Mandsperson findes, sial den anden mandlige Linie intet 

knnne arve, og saa fremdeles Linie efter Linie. Naar da 

endeligen Arve-Successionen udi Regieringen t il Qvindekisn- 

net falder, da trcrde forst frem de af O s  paa Fcedrenestam- 

men ved Sonnerne nedstigende Q vinde-L in ier, og derefter 

omsider de, som af O s  paa Modrenestammen ved Dottrene 

nedstige; alt Linie efter L in ie , een efter anden, og Forste- 

fodtes Ret altid taget i A g t, saa at, korteligen, Sværdsiden 

altid gaaer fo r; de mandlige Linier altid fo rft; og saa blant 

dem, som ere lige i Linie og K is n , den celvre stedse fore- 

gaaer den Angre og nyder Forstefodtes Ret.

29. )  O g paa det at jo alting saa klart maae for Oine 

stilles, at ingen i Fremtiden med nogen B illigheds Skin 

sial kunne forevende nogen tviftige O rds  Vanskelighed i 

denne K o n g e - L o v e n s  Forordning, da ville V i den med 

Vores egne Kongelige B orns Navne isser, saasom t il Erem- 

pel, forklare. N aar V i derfor efter Guds V illie  og Behag 

denne jordiske Krone imod den evige og himmelske aflcegge 

og forbytte, da sial Danmarks og Norges og alle Vore Lan

des fuldkomne ubundne Hsiest fuldmægtige Eenevolds Kon

gedomme og Herskab Vores forstefodte Son P rinds  C h r i 

s t i a n  arveligen tilhore; saa at saalcenge udi de af hannem



35

nedstigende mandlige Linier (endog han selv kunde vcere ved 

Doden afgangen, forend Arve-Successioncn udi Regierkngen 

hannem virkeligen var hiemfalden) nogen mandlig A rving 

findes, stal hverken P rinds G e o r g  og hans L in ie r, eller 

hans Systre og deres Linier, den allerringeste P a rt af Vore 

Riger og Lande arve.

30.) E r da den mandlige Slcegt af P rinds  C h r i 

s t i a n s  Sonner og Sonnesonner udi Tusinde Leed uddod; 

da troede fsrst frem Vores anden Sons P rinds G e o r g s  

mandlige Linier og besidde Vore Rigers og Landes Eene- 

volds M a g t t il evindelig A rv, alting ustiftet og udeelt som 

for er sagt, alt een efter anden, M and efter M a n d , Linie 

efter L in ie , imedens M aad af M and er tilovers, Alderen 

taget i Agt alene blant dem, fom ere lige i samme Linie 

og K io n , saa at den celdre Broder aktiv foredrages den 

Angre, omendstisndt den W ldre var fsdt fsrend hans Fader 

blev Konge, og derimod den Angre avlet a f fin Fader efter 

at Arve-Successionen udi Regieringen virkelig var hannem 

hiemfalden; Og stal efter forestrevne Maade med alting 

ligesaaledes forholdes, om Gud ydermere Vores Egtestab 

med flere mandlige Arvinger velsignede.

31.) Skulde det da hcende sig (hvilket Gud naadeligen 

forbyde) at al den mandlige Sloegt af Sværdsiden aldeles 

var uddod, da stal Arve-Successionen udi Negieringen t i l

hore den sidste Konges Sonners Dsttre og deres Linier, 

om nogen findes; hvis ikke, da Hans egne D o ttre , fsrst 

den W ldfte og hendes nedstigende L in ie r, een efter anden, 

Linie efter Linie, og blandt dem, som ere lige udi samme 

L in ie , altid Kionnet forst agtes, og siden Alderen, saa at 

Sonnen stedse gaaer for Datteren, og siden den W ldre forc- 

gaaer den Angre; Hvilket aktiv stal tages i Agt.
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32. )  Lader Han da heller ingen Dottre ester sig, da 

stal den Prindsesse af Blodet, som Hannem paa Fcedrene- 

stammen horer ncest t i l ,  Arve-Successionen udi Regieringen 

vcere hjemfalden, og hendes Linier een ester anden, paa den 

Maade, som for er sagt.

33. ) Derncesi stal den sidste Konges nceste Frende og

S lcgt, som dog er udi de af O s ved Sonnerne nedstigende 

Qvinde Linier, arveligen udi Regieringen succedere, og Hen

des Born og Borneborn efter Hende, een efter anden,

Linie efter Linie, paa den Maade, som for er forklaret.

34. )  E r da Vores Sonners Linier Mandkion og

Qvindkion ganske uddod, da komme Raden t il Prindsesferne 

Vores Dottres L in ie r, og forsi t i l  Prindsessen A n n a  S o 

p h i a ,  saasom den Mldste, og hendes Born og Borneborn 

i Tusinde Leed; siden t il de andre, alt een efter anden,

Linie efter Linie, saa at dog stedse blandt dem, som ere lige 

udi samme L in ie , agtes Kionnet forsi og siden Alderen; 

Son for D a tte r, og siden den W ldre for den A ngre ; og

imedens een af Vores Blod er tilove rs , horer disse Rigers

og Landes Eeuevolds Kongedomme og Herskab samme P rinds 

eller Prindsesse arveligen t i l ,  Linie efter L in ie , een ester 

anden.

35. ) Den celdre Datters Datter i Tusinde Leed stal 

altid foregaac den yngre Datters Son og D a tte r; og maae 

ikke springes af Linie i Linie; men den anden Linie bie efter 

den forste, den tredie ester den anden, den fierde efter den 

tredie, og saa fremdeles.

36. )  M en dersom Arve-Successionen udi Regieringen 

kommer t i l  en Datters S o n , og han lader mandlige A rv in 

ger efter sig, da stal med de a f hannem nedstigende mand

lige L in ie r alting forholdes saasom V i om de af O s  nedsti

gende mandlige Linier forordnet have, at alle de af hannem
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kommende paa Fcedrenestammen og Svcerdsiden stulle da frem 

for alle andre arveligen udi Regieringen succedere, een efter 

anden, Linie efter L in ie , den W ldre altid for den Angre, 

saa at, korteligen, M and a f M and gaaer forst for Qvinde 

af M a n d , og siden Qvinde a f M and gaaer for M and og 

Qvinde af O vinde; og dernceft videre med alting forholdes, 

som for er sagt.

37. )  Det er Dottrene og Dottrenes Born og Borne- 

bsrn i evindelig R ad, som Arve-Snccessionen udi Negierin- 

gen skal tilhore, og ikke Dottrenes M a n d , som aloeles intet 

med disse Rigers Eenevolds Herskab stulle sig befatte, og i 

hvor hsie og mcegtige de ellers kunde vare i deres egne 

Lande, skille de dog, naar de her udi Riget ere, aldeles 

ingen M ag t sig tilegne, men altid are Arve-Drouningen og 

Hende den hoire Haand og ypperste Sted give.

38. )  B landt B srn  og Borneboru regnes endog Foste

ret, saa at, omendstiondt det forst efter Faderens Dod fsdes 

til Verden, nyder det dog strar sin tilborlige Sted og Rad 

i  Arvetallet, saavelsom de andre.

39. )  Og eftersom V i af Guds milde og faderlige Vel

signelse visseligen have at haabe og formode, at Vores Kon

gelige Arve-Huus og Stamme evindeligen stal blomstre og 

maugfoldeligen vore og formeres; D a  paa det i Fremtiden 

formedelst de nedstigende og tvarftigende Liniers Mangde 

ikke nogen Tvist og J rr in g  udi Alderen eller Confusion 

blant Linierne stulce foraarsages, ville V i,  saa og hermed 

alvorlige« byde og befale, at naar nogen af Vores Stamme, 

Son eller D atte r, fodes, Forceldrene da samme Prindses 

eller Prindsesses Navn og Fsdsels-Dag uden Forsommelfe 

lade Kongen anmoelde og forkynde, saafremt de agte nogen 

Arve-Ret t il disse Riger og Lande i sin T id  at ville præten

dere, og derimod igien af Kongen et Doenmentum m linua-
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tiom'S) at de nemlig stal tilborligeu have tilkiendegivet be- 

giere; hvoraf da Gienparten udi Vores Archiv stal glem

mes, og ellers ogsaa et rig tig t Slcegt-Register over Vores 

Kongelige Arveftamme altid holdes og der bevares.

40.) A lt det, som hidindtil om Born og Borneborn 

i Tusinde Leed er meldet, er altsammen at forklare og 

udtyde om rette Egte-Born og ingen anden. Rette Egte- 

Sonner og Egte-Dottre avlede udi ret lovlig Wgtestab af 

den a f O s  nedstigende Kongelige Arveftamme ere alene at 

forftaae ved de Born og Bornebsrn, som udi K o n g e - L o 

ven omtales.

Saa have V i nu , saavidt som menneskelig Forsigtig

hed mueligt er, alting paa bedste V iis  og Maneer ordnet 

og stillet, og saasom O s  haver synt best og beqvemmest al 

Skade og Ulempe at kunne afvcrrges, og Vores inderlig 

elskede Undersaatter at kunne udi Fred og Rolighed, foruden 

Frygt for indvortes Tvist og O p ro r, tryggeligen bygge og 

boe. Menneskens endog de allerviseste Anstag ere dog udi 

Guds Haand, og i  hvor viselig en T ing  begyndt er, saa er 

det dog Gud, som gior Enden og Udgangen derpaa efter sin 

behagelige V itt ie ; udi hvis guddommelige Forsyn og fader

lige Beskiermelse V i Vores Kongelige Arvehuus og Vore 

R iger og Lande og deres Indbyggere t il evig T id  befale. 

G ivet paa V o rt S lo t Kiobenhavn den 14 November A ar 

1665.

Under V o rt Signete

Friderich.
Î . 8. 

k.
.46 ,ngn6awm 8. UsAiR M^estiNis pinpuum.

P . Schumacher.










