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31. August 1695
Frdg. om Skudsmaal og Løfter for Ægteskabs-Trolovelser og vielser.
Vi Christian den Femte osv. G. v., at omendskjønt Vores allern. udgangne
Kirkeritual udførlig nok melder, at som ville give Skudsmaal eller love for
Andre, som sig ville lade trolove eller i Ægteskab begive, skulle vel vide Besked
derom, medmindre de ville anses som Løgnere, om anderledes siden befindes, og
Vi dog ugjerne maa fornemme, en og anden Mislighed ved deslige Skudsmaal og
Forløfter, som til Præsterne gjøres, skal begaas, i det endel Forlovere skulle
befindes altfor letsindige til at lade sig ved adskillige Midler forlokke til at give
Skudsmaal og gjøre Forløfte for dem, som de undertiden lidet eller intet skule
kjende til; hvorudover Præsterne, som grunde deres Trolovelser og Vielser paa
Skudsmaal og Forløfter tidt og ofte blive misholdne og i største Embedsfare
sættes, idet endel af dem, som Præsterne derpaa have trolovet eller sammenviet,
siden skulle befindes at have indladt sig i Ægteskab med andre, endda udi
levende Live værende Personer: hvoraf ei andet end Guds Fortørnelse, ægteskabs
Foragt og stor Forargelse maa paafølge, da til slig skadelig Misbrug i Tide at
forekomme, og paa det enhver sig desbedre for Straffen kan vide at tage vare,
have Vi allern. for godt befunden ikke aleneste hermed at igientage, hvis
bemeldte Vores Kirkeritual herudinden tilholder og befaler, nemlig, at de, som
herefter befindes at give vrange Skudsmaal eller urettteligen at gjøre Forløfte for
dem, som sig ville lade trolove eller udi Ægteskab indlade, skulle anses for
Løgnere, om det siden anderledes forholdes, men endog herhos allern. at paabyde
og anordne
... at deslige løse Forlovere derforuden skulle straffes paa deres Boslod, som
til Os skal være forfalden, og efter Sagens Beskaffenhed paa Bremerholm udi
Jern deres Livstid.

