
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



Afskrift 

 

Vi Christian den Femte, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de 

Wenders og Gothers; Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken; 

Greve udi Oldenborg og Delmenhorst; Giøre alle vitterligt, at, saasom de Gamle 

meget fornufteligen altid have været betænkt paa, hvorledis de kunde belønnis, 

som deris Dyd og Mandighed frem for andre merkelig loed siune, og der over 

have indrettet adskillige Ære-Trapper, paa hvilke en hver efter sin Fortieniste 

skulde ophøjes; Da bør Ridder-Ordenen med ald Villighed at have sit Stæd paa 

den fornemmeste der af, eftersom der ved Dydens Exempel sættis en hver 

klarligen for Øyne, og mand ved det udvortis Tegn kand see og kiende, at den, 

som i saa maader er bleven eragtet værdig, udi store Herrers og kronede 

Hoveders Omgængelse at antagis, maa sligt ej uden høje og berømmelige 

Aarsager have fortient; Andre derved ogsaa opmuntris til at træde i saadannis 

Fodspor, og naar de see Belønningen for Øjnene, at løbe med saa meget dis 

større Iver paa Banen, som de veed, at Belønningen er dennem vis, naar de have 

opnaaet Maalet; Foruden at store Herrer og kronede Hoveder imellem sig selv 

indbyrdis, den Eene til fortroelig Enighed og oprigtig Venskab ved dette Middel 

til den Anden forbindis; Saa have fremfarne Konger i Danmark, saadant og 

grundeligen overveyet og betragtet, og til den Ende for utænkelige Tider 

indstiftet denne ypperligste Ridder-Orden af Elefanten, som siden hos alle 

Potentater og Herrer haver været i stor Ære og Anseende. 

Som Vi og udi særdelished ville lade os være angelegen, at den ey alleene 

kand blive ved den sædvanlige Værdighed som den stedse haver været, men 

endog den endnu Tid efter anden udi større Agt og Anseelse at bringe; Saa have 

Vi allernaadigst for got befunden, de den tilhørende og af Alders Tid af 

adskillige Konger igien forandrede Love og Stiftelser for Os at tage, Og, efter at 

Vi dennem med flid have ladet igiennemsee, og deraf udelukt, hvis ey med 

disse Tider, og Voris reene og puure Evangeliske Lærdom vel kunde overeens 

komme, dennem saaledis at fornye, forandre og forbedre, som følger: 

 

1. 

Ville Vi og Voris Kongelige Arve-Successorer udi Regieringen, Konger i 

Danmark og Norge, alleene være, kaldis og forblive denne ypperligste Ordens 

Enevolds-Herre. 

 

 



2. 

Ridderne udi denne ypperligste Orden, skulle være Tredive i Tallet, under 

hvilket Tal Ordens-Herren eller hans Sønner, ey ere med beregnede, saasom de 

ere baarne Riddere af denne ypperligste Orden. 

 

3. 

Den som maa antagis i denne ypperligste Ridder-Orden, skal være over 

sine Tredive Aar, med mindre det er Ordens-Herrens Blods-Forvandte eller 

hans Naturlige Sønner, hvilke maa antagis der udi, naar de ere Tyve Aar gamle. 

 

4. 

De, som antagis i denne ypperligste Ridder-Orden, skulle daglig bære paa 

deris høyre Side en Elefant af puurt Guld, hvid émailleret, havendis et Vagt-

Taarn paa Ryggen, og en Morian med en Piil i Haanden, siddendis neden for 

Taarnet paa Halsen, og paa Siden et Kaars af Diamanter udi et blaat 

Silckebaand, som skal hænge over deris vensre Axel; Og skulle de bære paa 

den venstre Side af deris Kiortel for Brystet en af Sølv bordyret Stierne af Otte 

Straaler, og udi det Middelste af Stiernen et bordyret Sølv-Kaars udi en rød 

Fløyels Grund, saaledis som efterfølgende Afritzninger det udviser.  

 
 



5. 

Udi Forsamlingens Høytid, naar Ridderne ere klædde i deris Høytidelige 

Dragt, skulle de bære om deris Hals oven omkring Kappens Klappe en Kiede, 

bestaaende af Elefanter og Vagt-Taarne af Guld; Hver Elefant haver et blaat 

émailleret Dekken paa med Guld-Fryndtzer om, hvor paa staar et Latinsk D. af 

Guld, som betyder Dacia; Imellem tvende Elefanters Næser, som vende mod 

hinanden, hænger et Vagt-Taarn, saa ogsaa imellem tvende Elefanters Rumper, 

som og vende mod hin anden, efter den Aftegning, som her efter findis. Og naar 

de bære bemelte Kiede, da skal Ridder-Ordenen udi en liden Kiede hænge paa 

tvende Elefanters Næser midt for Brystet; Og skal Elefanterne og Vagt-

Taarnene være af den Størelse, som her efter inden udi Kieden findis. 

 

 



  



6. 

Ordens-Herrens Dragt er denne: 

En Trøye og opskiørtede Buxer af hvit Sølv-stycke, besatt i Sømmene med 

Guldsnore; Perle-farvede Silke-Strømper med Guld bordyrede Knæbaand, een 

Romansk Casquet, overtrocken med sort Fløyel, med hvide Feire paa og en sort 

Aigrette; Ridder-Kappen af Karmesinrødt Fløyel, underfoeret med hvit 

udhugget Atlask; Den skal have et langt Sleb, og en breed Klappe oven 

omkring Halsen, der til en Rand for need og runden om, altsammen af bemelte 

udhuggede Atlask. Stiernen, som i den Fierde Artickel ommeldis, bør være 

dobbelt saa stoer paa Kappen, som den ellers dagligen paa Kiortelen bæris, og 

heftis paa den venstre Side der af; Forneed fra Halsen hænge tvende store Guld-

Litzer, som gaar need til Jorden med en Qvast paa hver Ende; Altsammen paa 

den Maade, som her efter findis betegnet. 

Lige saadan er alle de andre Ridderis Dragt, undtagen: 

 

1. 

At deris Trøje og Buxer ere af hvit Silcke-Tobin med Guld-Blommer udi. 

 

2. 

Paa Hatten bære de hvide og røde Fejre med en hvid Aigrette. 

 

3. 

De tvende Litzer med Qvaster paa, som hænge for need fra Halsen af 

deris Kapper, ere af Guld og Karmesin-rødt Silcke. 

 

4. 

Førstelige Personer alleene have langt Sleb paa deris Kapper, men alle 

andre Riddere deris Sleb er gandske kort. 

 

7. 

Ordens-Brødrene skulle, saa længe de leve, føre under deris eget Vaaben 

Ordenens Tegn, som er Elefanten, hængendis enten i Ordens-Kieden, eller i det 

blaae Baand, saaledis som her hos findis, til et Kiende-Tegn for alle Mand, at de 

ere Brødre af Ordenen: 

 

 



 
8. 

Alle De, som i denne ypperligste Orden antagis, skulle være forbundne til, 

at forfegte Ordens Herren, Kongen i Danmarck og Norge, Hans Høyheder 

Respect og Herredømme, til at forsvare Guds Ords Tienere og den sande 

Evangeliske Religion, at antage sig de fattige Encker og Faderløse, og at giøre 

og befordre alt det, som kand geraade til Guds Ære og denne ypperligste 

Ordens Værdighed, og at efterkomme disse Ordens-Stiftelser i alle deris Ord, 

Clausuler og Puncter. 

 

9. 

Enhver Ordens-Broder skal, saa snart hand i Ordenen er antaget, meddelis 

under Ordens-Herrens Haand og Ordenens Segl et aabet Ridder-Brev paa Latin, 

til en Bevjs, paa hvad Tid hand i Ordenen er antagen. 

 

10. 

Der skal være et Ordens-Segl, paa hvis eene Side skal staae Ordens-

Herrens, Kongen af Danmark og Norge, hans Vaaben, og om Vaabenet være 

bundet Ridder-Baandet, paa hvilcket Ordens-Kieden ligger, hvorfra allernederst 

ved Vaabenet hænger Elefanten med sin Rystning; Paa den anden Side staar en 



Elefant, ligesom udi den Fierde Artickel er beskreven, staaendis paa en grøn 

Grund; Oven ved Taarnet staar Ordenens Tancke-Sprog, som er: 

 

MAGNANIMI PRETIUM 

 

Og runden om i den yderste Kant staar disse Ord: 

 

Magnum Sigillum Nobilissimi Ordinis Elephantini. 

 

Saaledis, som efterfølgende Afritzning det udviser : 
 

 

Samme Segl skal tryckis udi rødt Vox, indsluttet udi en rund Elfenbeens-

Eske, som skal hænge udi en Snoer af Guld og Karmesinrødt Silcke. 

 

 

11. 

Skal herefter alleene i denne ypperligste Ordens Selskab antagis fremmede 

Potentater og Herrer af den Evangeliske Religion, Ordens-Herrens Geheimeste 

Raad, høyeste Ministri, Generals Personer og Riddere af Dannebrog, med saa 

skiel de ere af den Evangeliske Religion, og Ordens-Herren til Tieniste, enten i 

Krigen eller andre Maader, have saaledis givet deris Tapperhed og Troeskab 

tilkiende, at den gandske Verden tillige med Ordens-Brødrene skinbarligen 



kand kiende, og Ordens-Herren self eragte Dennem værdige, i dette ypperligste 

Ordens-Selskab at annammis. 

 

12. 

Naar det bliver Ordens-Herren vitterligt, at der er nogen Ordens-Plads 

ledig, vil hand lade de næste Ordens-Brødre tilsige en vis Tid og Stæd at møde, 

for at foreslaae en anden Person, som kand være værd, denne ledige Ordens-

Plads at beklæde. 

 

13. 

Hvilcke Ordens-Brødre skulle foreslaae en Mand, som de udi deris 

Samvittigheder formeene, med hans Dyd at have fortient, i dette ypperligste 

Ordens-Selskab at annammis, og ey for Villie eller Venskab, Slægt eller 

Frendskab foreslaae nogen anden, end som meldt er, og til den Ende indgive 

nogle Navne under deris Haand og Segl til Ordens-Herren, hvilcken, enten af de 

foreslagne, eller andre, efter eget Behag antager. 

 

14. 

En hver, som i denne ypperligste Ridder-Orden antagis, skal tilforn være 

Ridder af Dannebrog; Hænder det sig, at Nogen der til bliver nævnt, som 

samme Orden forud ey haver, da skal hand den uden nogen offentlig Ceremonie 

annamme, Otte Dage førend hand Elefanten bekommer; Og, naar hand da i 

denne ypperligste Orden indtræder, qvitterer hand forberørte Orden af 

Dannebrog, og leverer den til Ordens-Secretereren imod hans Qvittering. 

 

15. 

Naar nogen med Ceremonie skal giøris til Ridder, da skal dermed forholdis 

efter Ordens-Ceremonialet. 

 

16. 

Alle Dem, som i denne ypperligste Orden ere antagne, givis af Ordens-

Herren, naar hand dem tilskriver, den titel af Herre. 

 

 

 

 



17. 

Naar nogen af Ordens-Herrens Undersaatter i dette ypperligste Ordens-

Selskab er kommen, skal hand være forbunden til, alle andre Ordener, som hand 

kunde være benaadet med, at aflegge, og bære denne alleene. 

 

18. 

En hver, som efter denne Dag antagis i dette ypperligste Ordens-Selskab, 

skal være forbunden, derefter aldrig at annamme eller bære nogen anden Orden, 

end Elefanten, saa fremt Ordens-Herren icke derudi samtycker; Dog skal den, 

som dislige Samtycke og Tilladelse af Ordens-Herren bekommet haver, være 

forpligtet til, naar hand i Ordens-Herrens Riger og Lande sig opholder, at 

aflegge ald anden Orden, som hand af nogen anden Ordens-Herre kunde være 

benaadet med, og bære denne alleene. 

 

19. 

Den, som af Ordens-Herren bliver værdiget til at komme i dette ypperligste 

Ordens-Selskab, hannem skal en rigtig Gienpart af Ordenens Secreterer 

paategnet, og under Ordenens Segl af Ordens-Stiftelserne leveris. 

 

20. 

Skal Den, som af Ordens-Herren er antagen til Ridder, levere til Ordens-

Secretereren sit Vaaben, afmalet med sine rette Farver og hosføyede Tancke-

Sprog, eller Symbolum, som siden paa en Plade, giort som et Skiold, efter den 

ordinerede Størelse, skal afmalis, og til hans Ære i Ordens-Kapellet paa 

Friderichsborg over hans Stade ophængis. 

 

21. 

Hver Ridder skal tilleggis et Stade i Kapellet paa Friderichsborg, Og skal 

Ordens-Herrens Stade være midt for, og de andre Ridderis Stader paa begge 

Sider af Ordens-Herrens, hvilcke Stader de paa Forsamlingens Høytid der 

beklæde. 

 

22. 

Og, paadet ingen Trette skal komme imellem Ordens-Brødrene om 

Høyheden, saa skal en hver Ordens-Broder i alle Ordenens Samqvemme have 



Sæde og Gang, ligesom hand er kommen i Ordenen til; Og, om fleere paa een 

Dag bleve antagne der udi, da nyder den altid den øverste Plads, som Ordenen 

først af Ordens-Herren haver bekommet; Dog giøris den Forskiel derpaa, at 

Kur-Førster imellem dem, Førstelige Personer imellem dem, og andre Riddere 

indbyrdis dette saaledis i Agt tage, og at Kur-Førster og Førstelige Personer 

beholde altid de øverste stæder over alle andre Riddere udi Ordens-Kapellet. 

 

23. 

Forsamlingens-Høytid, skal holdis paa Friderichsborg een Gang om Aaret 

paa Tredie Pintze-Dag, og skulle da alle tilstæde-værende Riddere af Elefanten 

i deris Ridderlige Dragt gaae fra det ordinerede Gemack til Ordens-Kapellet i 

den Orden, som her efter skal sigis, og der beklæde deris Stader, høre 

Høymesse, og der fra igien gaae til det samme Gemack, og der forblive, ind til 

de blive kaldede til Tafel, hvor de og i deris fulde Ridder-Dragt skulde møde; 

Den Dag spiser Ordens_herren med sine Ordens-Brødre, og haver iligemaade 

sin fulde Ridder-Dragt paa. Derforuden skulle all tilstæde-værende Riddere Tre 

Dage om Aaret, nemlig Tredie Juledag, Tredie Paaskedag og Ordens-Herrens 

Fødsels-Dag udi deris ordinarie Klæder, i stæden for det blaa Baand, bære 

OrdensKieden med underhængende Elefant. 

 

24. 

Prædicken og Tienisten for Alteret skal samme Dag forrettis af Ordens-

Herrens Confessionario, og skal, efter Tienisten er endt, ved en Ordens-Broder 

eller Ridder af Dannebrog udi Kircken holdis en Tale til Ordens-Herrens Ære 

og Ordenens Berømmelse. 

 

25. 

I Gangen, som skeer fra det ordinerede Gemack til Capellet, og fra 

Capellet igien til bemelte Gemack, følgis denne Orden: Først gaar Ordenens 

tvende Herolder i deris Herolds-Dragt; Næst dem gaar Ceremonie-Mesteren og 

Secretereren af Ordenen, klædde udi den Dragt, som i den 40de Artickel 

ommældis; Efter dem gaae Ridderne af Dannebrog, Par-viis, og, om de ere 

ulige i Tallet, da tre udi det første Led, klædde i deris ordinarie Klæder med 

deris Ordens-Kiede. 

Dernæst følge Ordens-Brødrene Par-viis efter den Rang, som i den 22de 

Artikel er anført; Efter dem gaae Ordens-Herrens yngre Sønner, parrede, om de 



ere tvende, eller alleene, om der er ickun Een; Saa følger Ordens-Herrens 

ældste Søn alleene; Og have alle disse den Dragt paa, som i den Siette Artikel 

omtalt er. 

Dernæst gaar Kongens Ober-Hofmarskalck med sin Marskalks-Stav i 

Haanden, og med tvende Radder røde og gule Fejre paa Hatten, som ey studtze; 

Udi Ober-Hof-Marskalkens Fraværelse gaar i hans stæd Kongens Ober-

Kammer-Juncker. 

Allersidst bæris af fire Kammer-Herrer en rød Fløyels Himmel, hvor under 

Ordens-Herren gaar alleene, klæd som i den Siette Artikel er anført, Og den 

ældste tilstæde-værende Kammer-Herre bærer Slæbet paa hans Kappe; Paa 

begge Sider af Himmelen gaar Fire Riddere af Dannebrog, som Ordens-Herren 

dertil udvælger, for at komme forbemelte Fire Kammer-Herrer til Hielp, Og 

runden omkring gaar Trabanter-Guarden; Efter Ordens-Herren gaae alle hans 

høye Betiente, som hand dertil vil bruge, i fleng og uden nogen Rang. 

 

26. 

Naar Forsamlingens Høytid er endt i Kapellet, og Ordens-Brødrene igien 

ere sammenkomne paa det ordinerede Gemack, skal Secretereren for Ordens-

Herren tilkiende give, om nogen Ordens-Broder kunde have forseet sig imod 

disse Love og Stiftelser; Og Den, som saaledis anklagis, skal strax svare for sig, 

om hand da er tilstæde, men hvis icke, indstævnis hand til en vis Dag, og 

dømmis af Ordens-Herren i Brødrenis Overværelse efter hans Fortieniste. 

 

27. 

Den Elefant eller Kiede, som nogen af Ordens-Herren værdiges med, maa 

icke forandris, sælgis, afhændigis, bortlaanis, pantsættis, eller i Gields-

Betalning udleggis, eller bortgivis til nogen, under hvad Forevending det være 

kand, enten af Nød eller anden Aarsag; Men skal altid blive hos Ridderen i god 

Forvaring, saa længe hand er i live. 

 

28. 

Ingen af Ordens-Herrens Undersaatter som i denne ypperligste Ordens 

Selskab ere antagne, maa uden Ordens-Herrens Forlof tiene i nogen fremmed 

Krigshær, ey heller begive sig paa lange Reyser; Dog skal dem ey veigris Forlof 

dertil, naar de hos Ordens-Herren der om giøre deris allerunderdanigste 

Ansøgning, og hand deris Tieniste ey self behøver; Men Fremmede, som i 



denne ypperligste Ordens Selskab ere antagne, og ey ere Ordens-Herrens 

Undersaatter, maa tiene i Krig, dog ey imod Ordens-Herren self, uden alleeniste 

i de Tilfælde, som næst efterfølgende Artickel ommælder. 

 

29. 

Skulde Odens-Herren blive foraarsaget at paaføre en fremmed Potentat, 

hvis Undersat een eller fleere af Ordens-Brødrene kunde være, Krig og Feide, 

da maa saadan Ridder eller Riddere med ald Ræt forsvare deris Lands-Herre og 

Fæderneland, uden at sætte deris Ære og gode Tro i fare, eller at tilleggis det 

Van-Rygte, ligesom de skulde have handlet noget imod Ordens-Herren eller 

denne ypperligste Ordens Love og Stiftelser; Men, om saadan Ridders eller 

Ridderis Lands-Herre paafører Ordens-Herren Krig og Orlog, da skal hand eller 

De undskylde sig for at gaae i saadant Tog, med mindre de dertil vorder nødte 

og tvungne af deris Lands-Herre; thi i saadan fald maa de følge med, dog med 

saa skiel, at deris Lands-Herre gaar med i egen Person, og at de give Ordens-

Herren det betimeligen tilkiende under deris Haand og Segl. 

 

30. 

Om det hænder sig, at Een eller flere Riddere hafde givet sig i Tieniste hos 

tvende fremmede Herrer, som hafde Fejde med hin anden, og Een eller flere 

bleve fangne, da skal den eller de Riddere, som ere hos det Parti, af hvilcket 

Ordens-Broderen blef fangen, giøre sit yderste for at faae hannem fri igien. 

 

31. 

Om det skulde hænde sig, at der kom nogen Tvist eller Ueenighed imellem 

tvende Riddere indbyrdis, som alleeniste deris egne Personer angik, da skulle de 

Ordens-Brødre, som derom faae Kundskab, strax give Ordens-Herren det 

tilkiende, hvilcken da lader Parterne forbyde ald Egenraadighed, Og vil Ordens-

Herren i de nærværende Ordens-Brødris Overværelse, forhøre begge Parters 

paastaaende, og sige dem imellem, med hvilcken Sigelse de skulle være tilfreds. 

 

32. 

Saa maa ey nogen Ordens-Broder gaae i Duel imod sin Ordens-Broder, 

men, om hand af ham vorder forurettet, skal det givis Ordens-Herren tilkiende, 

som da vil skaffe en hver sin Fornøyelse. 

 



33. 

Ingen Ordens-Broder maa offentlig findis uden hans Ridder-Orden, eller 

derfor betale til de Fattige i Hillerød ved Friderichsborg Tive Dukater i Guld; 

Men legger hand den gandske af, og det ham overbevisis, at hand den ey over 

Aar og Dag haver baaret, da haver hand self giort sig u-værdig, i dette 

ypperligste Ordens-Selskab længere at forblive, og skal af Ordenen forskydis. 

 

34. 

Ingen, som er dømt fra sin Ære, Lif eller Gods, omendskiønt hand efter 

Dommen at lide, kunde vorde forskaanet, ey heller den, som uden bevitzlig 

Overmagt og høyeste Tvang i noget Slag tog Flugten og forloed sine Folck og 

Post; Ey heller den, som er berygtet for nogen skammelig Gierning, skal tilladis 

at komme i denne ypperligste Orden; Og, dersom nogen, som allerede i 

Ordenen er antagen, noget sligt overbevisis, eller falder fra den Evangeliske til 

anden Religion, da skal hand strax af Ordenen forskydis. 

 

35. 

Naar en Ordens_broder ved Ordens-Herren bliver befunden skyldig, og 

dømt til at miste Ridder-Ordenen, og hand er Ordens-Herrens Undersaat og 

tilstæde, da skal Secretereren strax Ordenen fra hannem affordre, og hand være 

forpligtet, den uden nogen Modsigelse fra sig at levere, og ham derforuden i 

Ordens-Herrens Navn ved Secretereren anbefalis, den aldrig meer at bære; 

Men, er den skyldige Ordens-Broder Ordens-Herrens Undersat, og ey tilstæde, 

eller og en fremmed Herris Undersat, og hans Brøst saaledis befindis, da skal 

ham tilskickis et aabet Bref under Ordenens Segl og Secretererens Haand, 

hvorudi skal være indført hans Forseelse, Dommen, Forbud, at maa bære 

Ordenen, og Befalning, at levere den fra sig til Ordens-Secretereren, Og, om 

hand det ey efterlever, da skal han af Ordens-Herren dertil tvingis ved saadanne 

Middeler, som der til kand fornøden eragtis. 

 

36. 

Naar nogen Ordens-Broder vorder forskudt af Ordenen, da skal hans 

Vaaben borttagis fra hans Stade i Ordens-Capellet, og i Ridder-Bogen Dagen og 

Aaret, naar hand blef forskudt, antegnis, Saa vel som og i Ordens-Protokollen 

indføris Aarsagen, hvorfor saadant skeede. 

 



37. 

Naar nogen Ordens-Broder er ved Døden afgangen, da skal iligemaade 

hans Vaaben tagis bort fra hans Stade og henstillis paa det der til forordnede 

Stæd. 

 

38. 

Naar nogen Ordens-Broder døer, da skulle hans Arvinger være forpligtede, 

inden Tre Maaneder der efter at give Ordens-Secretereren samme Ridders Død 

tilkiende, og tillige indsende hannem Ordenen, Ordens-Statuterne saavelsom og 

Ordens-Kieden, om hand den af Ordens-Herren haver bekommet, og derfor 

annamme hans Qvittering, hvorimod de skulle være befriede for, videre dertil at 

svare; Skulde det hænde sig, at Ordenen var forkommen, da bør samme 

Arvinger en anden lige saa god igien at forskaffe; Men, dersom Ridderen er død 

udi Krigen, eller ved nogen ulyckelig Hændelse, saa at Ordenen tillige med 

hans Person er bortkommet, da skulle Arvingerne være fri for, der til at svare. 

 

39. 

Naar nogen Ridder ved Døden afgaar, skal Ridder-Ordenen leggis paa en 

rød Fløyels Pude oven paa Liig-Kisten, saa længe Liget staar i Huset, og siden 

udi Lig-Begængelsen (saa fremt den med offentlig Ceremonie forrettis) af en 

dertil forordned Marskalk, paa fornæfnte Pude til den Afdødis Ære, for Liiget 

bæris; Næst efter Maskalken gaar Ordenens-Betiente, og efter dem skulle alle 

Ordens-Brødrene, som ere tilstæde, følge; Og maae i det øfrige Ridderne for 

deris egne Personer begravis med saadanne Ceremonier, som deris efterlatte 

Arvinger self eragte, til den Afdødis Ære at kunde graade. 

 

40. 

Der skal være en Ceremonie-Mester og en Secreterer af Ordenen, til 

hvilcke Bestillinger skulle antagis saadanne Personer, som til Skiold og Vaaben 

ere berettigede; Og, naar de samme Bestillinger tiltræde; givis dennem af 

Ordens-Herren et sært Ordens-Tegn, hvilcket de, sa længe de ere Ordens-

Betiente, dagligen skulle bære udi et hvit Baand med røde Kanter, hængendis 

fra et af Knap-Hullerne for paa Brystet; Derforuden i alle Ordenens 

Samqvemme bære de den Ridderlige Dragt af Dannebrog, og paa Hattene 

tvende radder hvide Fejre. 

 



41. 

Ceremonie-Mesterens Embede skal være, naar nogen med offentlig 

Ceremonie skal giøris til Ridder, saa vel som til den Aarlige Forsamlings 

Høytid, at have Omsorg for, at alting paa behørige stæder bliver vel tillavet; Til 

hvilcken Ende hannem en rigtig Gienpart af disse Statuter, saa velsom af 

Ordens-Ceremonialet, under Ordenens Segl og af Secretereren paategnet, skal 

meddelis. 

 

42. 

Ordens-Secretererens Forretning skal være, at udfærdige og parafere det 

Ridder-Bref, som Ridderne af Ordens-Herren vorder meddeelt; Item, at holde 

en egen Ridder-Bog, udi hvilken skal indføris en hver Ridders Nafn og Titel, til 

hvad Tid hand er annammet i Ordenen; Der efter hans Vaaben med sine rette 

Farver afmalet, med hosføyede Tancke-Sprog, saa vel som og foromrørte 

Ridder-Bref; Og, naar Ridderen enten ved Døden afgaar, eller af Ordenen 

vorder forskudt, skal hand det iligemaade i samme Ridder-Bog antegne. 

 

43. 

Hand skal og holde en Ordens-Protocol, udi hvilken hand skal indføre, 

naar nogen i Ordenen antagis, om det skeer med Ceremonie, eller paa hvad 

Maade; Hvor mange Ordens-brødre til hver Forsamlings-Høytid møde, og hvor 

mange have Forfald; Om nogen Ridder for noget usømmeligt bliver beskyldet, 

hvad der udi af Ordens-Herren vorder kiendt, og alt hvis ellers Ordenen 

angaaende handlis og foretagis; Denne Protocol, saa vel som Ridder-Bogen, 

skal hand holde i god Forvaring, og, naar de ere fuldskrefne, i Ordens-Herrens 

Archiv indlevere, hvor de til ævig Hukommelse skulle giemmis. 

 

44. 

Naar nogen i denne ypperligste Ordens Selskab antagis, da skal hand 

erindre hannem om, at betæncke de Fattige i Hillerød ved Friderichsborg, efter 

egen generositet; Og hvis hannem til den ende bliver tilstillet, skal hand til de 

Fattigis Forstandere der sammesteds imod deris Qvittering overlevere. 

 

45. 

Hand skal og, naar nogen i dette ypperligste Ordens-Selskab bliver antaget, 

have Omsorg for, at hans Vaaben og Symbolum bliver indleveret og ophængt 



over hans Stade i Ordens-Capellet; Dernest overlevere hannem en rigtig 

Gienpart af disse Statuter, paraferet og under Ordenens Segl; Og, naar nogen 

Ordens-Broder, enten ved Døden afgaar, eller af Ordenen vorder forskudt, skal 

hand forrette hvis den 35. 36. 37 og 38. Artickel omtaler. 

 

46. 

Skulde det hende sig, at nogen Ordens-Broder forsaae sig imod disse Love, 

da skal hand det paa Forsamlingens Høytid for Ordens-Herren andrage, efter 

den forregaaende 26 Artickels videre Formeldning; Og skulde der falde nogen 

Tvist for imellem Ridderne indbyrdis, skal hand ogsaa flittig erkyndige sig der 

om, og give Ordens-Herren det tilkiende, at derom kand giøris ald fornøden 

Anordning. 

 

47. 

De Ordener, som hannem efter de afdøde Riddere blive tilstillede, skal 

hand til Ordens-Herren igien indlevere, hvor imod hannem Aarligen for saa 

mange, som det Aar ere indkomne, Qvittering meddelis. 

 

48. 

Der skulle og være tvende Herolder af Ordenen, som udi deris Herolds-

Dragt skulle være tilstæde, naar nogen med offentlig Ceremonie skal giøris til 

Ridder, saavelsom og ved den Aarlige Forsamlings Høytid, og naar dem ellers 

anbefalis, til Ordenens Forretninger; Og da bære de udi Hænderne hver et 

forgyldt Scepter, og paa Hattene røde Fejre. 

 

49. 

Konger, Kurførster og Førstelige Personer kunde annammis i denne 

ypperligste Orden, uden at være forpligtet til at rette dem efter nogen af disse 

Artickler; Men Ordens-Herren formoder, at de ville holde got Venskab og 

Fortroelighed med hannem, handthæve den Evangeliske Religion, og lade 

dennem denne ypperligste Ordens Værdighed være angelegen. 

 

50. 

Skal Originalen af disse Statuter med Ordenens Segl under, forvaris udi 

Ordens-Herrens, Kongen af Danmarck og Norge, hans Archiv, som sig haver 

forbeholdet dem efter Tidernis Leylighed at forandre og forbedre, naar hand det 



got befinder. Givet paa Vort Slot Kiøbenhafn den første Decembris Aar efter 

Christi Fødsel, Et Tusind, Sex Hundrede, Halffemtesindstyve og Tre, Voris 

Regierings Fierde og Tyvende 

 

Under Vor Kongl. Haand og Ordens-Segl 

 

 
 

 

 


