
 

 

Hendes Kongelige Højhed, Dronning Alexandrine Sortenskjolds 
Lov for Kongeriget Talansar 

 
§1. Over Dronningen står kun guderne. 

 
§2. Leding 

Alle Baroner og dennes undergivne skal på kronens ordre stille med soldater til Kronen.   
 

§ 3. Om falske mønter og deres brug: 
Den der slår Dronningens mønt uden hendes tilladelse, er en falskmøntner, og skal lide døden. 

Den som betaler med falsk mønt skal bøde 100 sølv eller værdi heraf. 
Den som indlevere falsk mønt til det lokale styre skal holdes fri for ansvar. 

 
§ 4. Om Forræderi: 

Den som modarbejder Kronen, dennes stedfortræder og Riget er en forræder og kan straffes med 
døden. 

 
§ 5. For den adelige og dennes familie gælder følgende: 

For at have titel skal man også have land. Den adelige er hævet over almindelig mand, og kan kun 
dømmes af sine lige. Ved sine lige skal forstås af mindst 2 og mindst 1 vidnesbyrd. 

 
Ingen dommer af simpel æt kan afsig dom over den adelige, og skal ej heller prøve der på. 

 
Den adelige er ansvarlig over for sin bedre, og skal lyde denne. 

 
Kaldes der til Krig skal den adelige uden tøven stille sine tropper til rådighed. 

 
Den adelige har til en hver tid ret til at udstede egne love og forordninger for sit domæne, så længe 

de ikke strider mod love sat at dennes bedre eller Kronen selv. 
 

Den adelige med titel af Greve eller mere kan til en hver tid dømme menig man. Den adeliges dom er 
lige så gældende som en dommers og mere til. 

 
Den adelige kan til enhver tid udstede skatter i sit domæne, sådan som han finder det passende. 

 
Den adelige kan udnævne andre adelige under sig således at en Greve kan udnævne Friherrer, en 

Lensgreve kan udnævne grever og friherrer, en Baron kan udnævne Lens Grever, Grever og Friherre. 
Kun Talansars Regent kan udnævne en Baron. 

 
Den med rang af greve eller mere kan give ridderslag. En ridder har gjort sig fortjent til sin titel 

gennem bedrifter på slagmarken og er en ærestitel og kan holdes uden land. En ridder er hævet over 
menig mands love lige som andre adelige. Titlen af ridder kan holdes ved siden af andre titler som 

følger land. 



 
En præst er for loven at regne for en ridder. 

 

 


