
 
 

Omprøve V 2009 
 
RETSHISTORIE 
 
Med udgangspunkt i Kongelovens § I-VI ønskes en redegørelse for begrebet “majestætsret-
tigheder”. Der ønskes endvidere en beskrivelse af ligheder og forskelle mellem Kongeloven 
og 1849-grundloven. 
 
Kongeloven 1665 § I-VI (teksten er moderniseret i forhold til gengivelsen af samme tekst i Ditlev 
Tamm, Retshistorie. Danmark – Europa – globale perspektiver, 2005, s. 202-203) 
 
I. Den bedste begyndelse til alting er at begynde med Gud. Det første derfor, som vi for alting vil 
udi denne Kongelov alvorligt har at befale, er, at vores efterkommere, børn og børnebørn i 
tusinde led på fædrene og mødrene side, enevoldsarvekonger over Danmark og Norge ære, tjene 
og dyrke den ene rette og sande Gud på den måde og manér, som han sig i sit hellige og sande 
ord har åbenbaret, og vores kristelige tro og bekendelse tydeligt derom formelder efter den form 
og måde, som den ren og uforfalsket er blevet foresat og fremstillet udi den Augsburgske konfessi-
on år 1530, og ved samme rene og uforfalskede kristelige tro holde landets indbyggere og den 
vældigt håndhæve og beskærme i disse lande og riger mod alle kættere, sværmere og Guds 
bespottere. 
 
II. Danmarks og Norges Enevoldsarvekonge skal være herefter og [så] af alle undersåtterne 
holdes og agtes for det ypperste og højeste hoved her på jorden over alle menneskelige love, og 
der ingen anden hoved og dommer kender over sig enten i gejstlige eller verdslige sager uden 
Gud alene. 
 
III. Derfor skal Kongen også alene have højeste magt og myndighed til at gøre love og forordnin-
ger efter sin egen gode vilje og velbehag, at forklare, forandre, formere, formindske, ja og [så] 
slet [helt] at ophæve forrige af ham selv eller af hans forfædre udgivne love (denne Kongelov 
alene undtaget, hvilken såsom kongedømmets rette grund og grundvoldslov jo endelig får at blive 
uforanderlig og urykkelig), så og at undtage hvad og hvem han lyster ud af lovens almindelige 
befaling. 
 
IV. Kongen skal og[så] ene have højeste magt og myndighed at indsætte og afsætte alle betjente 
[embedsmænd] høje og lave, være sig hvad navn og titel de kunne have, efter sin egen fri vilje og 
tykke [ønske], så at alle embeder og bestillinger, i hvad myndighed de har, skal af Kongens 
enevoldsmagt såsom af en kilde have sin første oprindelse. 
 
V. Kongen skal ene have våbens og væbningsmagt, at føre krig, slutte og ophæve forbund med 
hvem, og når han det befinder, told og anden kontribution at pålægge, eftersom en hver vel ved, at 
riger og lande ikke trygt kan besiddes uden en væbnet magt og krigsmagt kan ikke holdes uden 
besoldning, og besoldning ikke bringes til veje uden skat. 
 
VI. Kongen skal også ene have højeste magt over hele Clericiet [gejstligheden] fra den højeste til 
den laveste, at beskikke og anordne alle kirke og Gudstjenester; moder [møder], sammenkomster 
og forsamlinger om religionssager, når han finder det rådeligt, byde, forbyde; og i almindelighed, 
for at sige det kort, skal Kongen ene have magt at bruge alle regalier og Jur. Majestatis, hvad 
navn de kunne have. 
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RETTEN I SAMFUNDET 
 
Marie Gouze (Olympe de Gouges): Erklæring om kvinders rettigheder (i Kvinnan och revolutio-
nen. Texter om 200 års kamp för kvinnlig frigörelse. En antologi sammanställd av Folke Schi-
manski, 1972) 
 

Marie Gouze (1748-1793) var fransk forfatter og politisk aktivist. Hun var passioneret for-
taler for menneskerettigheder og skrev teaterstykker om bl.a. anti-slaveri. Maric Gouze 
skrev under navnet Olympe de Gouges i 1791 sin berømte erklæring om kvinders og bor-
gerinders rettigheder. I 1793 besteg hun skafottet og blev henrettet – officielt – for sine po-
litiske sympatier og sin kritik af den jakobinske terror, som bl.a. havde ført til halshugning 
af kongen. 

 
 
Marie Gouzes (Olympe de Gouges) erklæring om kvinders og borgerinders rettigheder blev 
skrevet som parallel til den franske erklæring om menneskerettigheder. 
 Marie Gouze var oprørt over, at den nye franske forfatning ikke omfattede rettigheder for 
kvinder. 
 Erklæringen indledes med en vittig og sarkastisk bitter introduktion, hvori Marie Gouze spørger 
mændene, hvorfor de har valgt at betragte og behandle kvinder som det underordnede og under-
trykte køn. Hun argumenterer med, at i naturen er de to køn for evigt sammenvævede og samar-
bejdende i harmonisk samhørighed. 
 Erklæringen er bygget op på samme måde som den franske erklæring om menneskerettigheder – 
i de enkelte artikler er ordet “mand” erstattet af “kvinde”, eller der tilføjes “for både mænd og 
kvinder”. 
 
 
Uddrag af Olympe de Gouges, Erklæring om kvinders rettigheder, 1791 (oversat af Red.): 
 
»Mødre, døtre, søstre [og] nationens repræsentanter kræver at blive optaget i nationalforsamlin-
gen.  Idet vi tror på, at uvidenhed, forglemmelse eller foragt for kvinders rettigheder er de eneste 
årsager til de uheldige samfundsmæssige omstændigheder og korrupte myndigheder, har vi 
besluttet, at vi i en højtidelig erklæring vil fremsætte kvinders naturlige, umistelige og hellige 
rettigheder, så denne erklæring – til stadighed tilgængelig for alle medlemmer af samfundet – 
uophørligt må erindre dem om deres rettigheder og pligter, således at såvel kvinders som mænds 
magthandlinger til enhver tid kan sammenlignes med, hvad der er formålet med de politiske 
institutioner, og således at borgernes krav, som herefter baserer sig på enkle og uomtvistelige 
principper, altid må tjene forfatningen, god moral og alles lykke. 
 Altså erkender og erklærer det køn, der er lige så overlegen i skønhed som i mod under moder-
skabets lidelse, over for Det Højeste Væsen og under dettes beskyttelse følgende rettigheder, som 
tilkommer kvinder og medborgerinder: 
 
Artikel 1 
Kvinder fødes frie og er manden lige i rettigheder. Sociale forskelle kan kun begrundes i almen-
vellet. 
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Artikel 2 
Formålet med al politisk organisation er at bevare de naturlige og umistelige rettigheder for 
kvinder og mænd. Disse rettigheder er frihed, ejendom(sret), tryghed og frem for alt retten til at 
gøre modstand mod undertrykkelse. 
 
Artikel 3 
Al magts oprindelse ligger helt og holdent hos nationen, som ikke er andet end mand og kvinde i 
forening. Ingen sammenslutning og intet enkelt individ kan udøve myndighed, hvis den ikke er 
udtrykkeligt afledt heraf. 
 
Artikel 4 
Frihed består i at kunne gøre alt, som ikke skader nogen anden. Udøvelsen af kvindens naturlige 
rettigheder har altså ikke andre begrænsninger end den vedvarende undertrykkelse, manden 
udsætter hende for. Disse begrænsninger skal fjernes med naturens og fornuftens love. 
 
Artikel 5 
Naturens og fornuftens love forbyder alle handlinger, som er skadelige for samfundet. Alt som 
ikke er forbudt ved disse vise og guddommelige love, er tilladt, og ingen kan tvinges til at gøre 
noget, som ikke påbydes ved disse. 
… 
 
Artikel 10 
Ingen må forfølges for sine opfattelser, end ikke for sine grundlæggende synspunkter. Når kvinden 
har ret til at bestige skafottet, bør hun også kunne bestige talerstolen, forudsat at hendes menings-
tilkendegivelser ikke forstyrrer den i lovgivningen påbudte almene orden.« 
 
 
SPØRGSMÅL 
 
Der ønskes en kritisk analyse af ovenstående tekstuddrag med særlig fokus på: 
 
a) Den samfundshistoriske baggrund og det filosofiske grundlag for erklæringen. 

b) Forfatterens opfattelse af begrebet ligestilling, og hvordan kvinders rettigheder kan 
fremmes. 

 
 
 
 


