
  
 
 
 

RETSHISTORIE sommer 2016 (ordinær eks.) 
 
 
»Erik Glippings håndfæstning 1282 
Erik, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser dette brev, til sagens evige ihu-
kommelse. 
 Vi vil, at det skal stå fast for nulevende og tilkommende, at vi i det Herrens år 1282 på hellig 
Olavsdag i Nyborg med råd af rigets bedste mænd har forordnet, hvad vi på mødet i Vordingborg 
med samme mænds råd lovende at der én gang om året ved midfaste skal holdes den forsamling, 
som kaldes hof.«  
 
 
»Stænderforsamlingerne 
Af Anordning af 28. maj 1831 ang. provinsialstænders indførelse i Danmark. 
 For desto fuldkomnere at sætte sig og sine efterkommere på tronen i stand til stedse at erholde 
den tilforladeligste kundskab om alt, hvad der kan fremme hans kære og trofaste folks tarv, og for 
derved tillige at knytte de bånd desto fastere, som forener kongehuset med folket, så og bidrage til 
almenåndens oplivelse har kongen besluttet sig til, i Danmark, ligesom i hertugdømmerne Slesvig 
og Holsten, at indføre rådgivende provinsialstænder. For at forberede en til kongens landsfaderlige 
øjemed svarende fuldbyrdelse af denne beslutning, har kongen foreløbig ladet sagen gennemar-
bejde, og uagtet den ikke endnu er modnet i den grad, som behøvedes, for at den allerede i alle 
sine dele ordnes ved fuldstændig lov, så har kongen dog fundet det passende, nu at kundgøre de 
almindelige bestemmelser, der skulle tjene til det faste grundlag for den indretning, som han vil 
give provinsialstænderne i Danmark.«  
 
 
»Danmarks Grundlov af 5. juni 1849 
§ 1. Regeringsformen er indskrænket – monarkisk. Kongemagten er arvelig. 

§ 2. Den lovgivende magt er hos Kongen og Rigsdagen i forening. Den udøvende magt er hos 
Kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.« 
 
 
 
 
Der ønskes en beskrivelse af kongens betydning i statsstyret i perioden 1282-1848.  
Besvarelsen skal ske med udgangspunkt i og/eller inddragelse af opgaveteksterne ovenfor. 
 

 
 
 
 

 


