Forordning om de rette ny Almanakker, som alleene her efter skal bruges og
følges i Kongens Riger og Lande.
Vi Friderich den Fierde, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, ec. Giøre alle vitterligt, at Vi
allernaadigst have for got befunden, at paabyde og anordne, saasom Vi og hermed paabyde og anordne,
at udi indkommende Aar 1700. Februarii Maaned ey skal have uden 18 Dage, saa at næst efter den 18.
Februarii skal tælles den 1. Martii, og saaledes Paaske-Dag i samme Aar indfalde den 11. Aprilis,
hvorefter ie [sic] rette ny Almanakker skal indrettis; Og maa ingen andre Almanakker bruges udi Vore
Riger og Lande end samme ny Almanakker, hvor efter alle Breve og Documenter efter denne Dag skal
dateres og forstaaes, under fire Rigsdalers Straf i Kiøbstæderne, og en Rigsdalers Straf paa Landet, til
Stædets Fattige, for hver gang nogen sig herimod forseer; Dog hvis Vexel-Breve eller andre
Forskrivelser, som for denne Forordnings Publication kunde være udgiven, at efterkommes til en vis Dag
inden næstkommende Junii Maaneds Udgang, maa forstaaes efter den forhen brugte gammel Stiil, men
siden skal alting efterkommes efter denne nu forordnede ny Stiil, og derpaa indrettede Almanakker;
Skulde nogen understaa sig, denne Almanakkens Forandring til nogen forsættelig Svig og Bedragerie i
Breves og Documenters Datering at misbruge, da skal den Skyldige derfor efter Sagens befunden
Beskaffenhed i høyeste Maader ansees og straffes; Hvorefter alle og enhver sig allerunderdanigst haver
at rette, og for Skade at tage vare. Og byde Vi hermed og befale Vore Grever og Friherrer, StiftBefalingsmænd, Amtmænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad, samt Byfogder og alle andre
Vedkommende, som denne Vore Forordning under Vort Cancellie-Seigl tilskikked vorder, at de den paa
behørige Stæder, til alles Efterretning, strax lade læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Kiøbenhavn den
28. Novembr. Anno 1699.
Under Vor Kongl. Haand og Signet
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