
 
 
 

 

Gildeskrå 

 
Laugets Gildeskrå blev besluttet på stiftende Laugsgilde d. 18. februar 1991. 
 

1. Navn og hjemsted 

Laugets navn er Corfitz Ulfeldt Lauget, og det har hjemsted i Høje-Taastrup 
Kommune i Corfitz Ulfeldt Kabinettet. 
 

2. Formål 
Corfitz Ulfeldt Laugets formål er: 
 
1. at beklage greve Corfitz Ulfeldts deltagelse i de fredsforhandlinger, der den 
18. februar 1658 blev ført i Høje Taastrup Præstegård, og som ledte til Høje 
Taastrup Freden - i folkemunde kaldet "Roskildefreden". 
 
2. at skabe et stærkt og - ikke mindst - festligt erhvervs- og kulturliv i Høje-
Taastrup Kommune. 

 
3. jævnligt at afholde sammenkomster for Grander i Corfitz Ulfeldt Kabinettet, 
og mindst 1 gang årligt afholde en sammenkomst med svensk deltagelse enten i 
Corfitz Ulfeldt Kabinettet eller i Skåne, Halland, Blekinge eller på Hven. 
 

3. Grander 

Som grande kan optages alle festlige mænd og kvinder, som er i sinde at 
medvirke til, at Corfitz Ulfeldt Laugets mål sker fyldest. 
 
Som grande erhverver man ret til i ord eller gerning at vise ringeagt for den 
Corfitz Ulfeldt Skamstøtte, der står centralt placeret i Corfitz Ulfeldt 
Kabinettet. 
 
For denne ret betaler granden en årlig skamstøtteringeagtsytringstilladelsesafgift 

(tidepenge). 
 

4. Laugsledelse 

Corfitz Ulfeldt Lauget ledes af et kancelliråd bestående af 

Rigshofmester,  der forestår laugets handlinger og hele virke.  

Ceremonimester,  der forestår og er ansvarlig for korrekt udførelse af 
alle ceremonier.  

Videskriver,  der udfærdiger dokumenter, fører videbog etc.  

Tideopkræver,  der varetager husholdningen, herunder ser til, at der 
altid er tilstrækkelige midler i Laugsladen, samt 
opkræver tidepenge og videpenge.  

Tørstmester,  der drager omsorg for, at der altid forefindes rigelige 
mængder af GODTØL i Corfitz Ulfeldt Kabinettet 
samt evt. andre lokaliteter, hvor der afholdes 
laugsgilder. 



 
 
 

 

Endvidere skal tørstmesteren ved laugsgilder med 
jævne mellemrum fremsige Corfitz Ulfeldt 
feltråbet: SKÅL!  

4 væbnere,  der drager omsorg for, at Grander, Alumner og 
eventuelle ubehøvlede udviser høvisk og sømmelig 

adfærd. 
  

Kancellirådet fastsætter iganggivningspenge for nye grander og foretager andre 
for laugsgilder nødvendige beslutninger.  

Kancellirådet drager omsorg for, at alle laugsgilder, optagelse af nye grander, 
rigsråd etc. afholdes i Corfitz Ulfeldt Kabinettet, der ligger lige under 

GODTØLbeholderen i Quality Hotel, Høje Taastrup, eller i andre passende 
lokaliteter. 
 
Kancellerirådet fastlægger laugsforordninger for granders gøren og laden, samt 
fastsætter videbetalinger. 
 
De skillinger, der måtte være i Laugsladen, kan af Kancellirådet anvendes til 
Corfitz Ulfeldt Laugets formål samt til velgørende formål i Høje-Taastrup 
Kommune. 
 
Kancellirådet kan beslutte, at det tillades grander, mod passende vide, at 
medbringe ubehøvlede til laugsgilder og andre arrangementer. 
 

5. Optagelse af nye Grander 

Enhver grande er berettiget til at proponere festlige, velanskrevne og 
venligtsindede borgere til nye grander af Corfitz Ulfeldt Lauget. 
 
Som bevis på det ærefulde grandeskab af Corfitz Ulfeldt Lauget modtager 
granden et under rigshofmesterens hånd og segl attesteret grandebevis samt 
Corfitz Ulfeldt Ordenen. 

 

6. Rigsråd 

Det årlig rigsrådsgilde afholdes 18. februar, eller på en anden af kancellirådet 
fastsat dato.  
 
Kancellirådet kan pålægge tørstmesteren synderlige opgaver i forbindelse med 
processionen. 
 
Herefter udpeges det nye Kancelliråd. 
 
Rigsrådet fastsætter skamstøtteringeagtsytringstilladelsesafgiften (tidepenge). 
 
 
Således besluttet på det stiftende Laugsgilde den 18. februar 1991. 

 


