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Den  
berømte lov
På en regnfuld og blæsende forårsdag i 2017 gik jeg 
en tur i Lerwick, hovedbyen på Shetlandsøerne, og 
med forbavselse så jeg nede ved havnen et stort skilt 
med byens våben – et vikingeskib og teksten ”Med 
lögum skal land byggja”. Skjoldet og indskriften 
minder om, at Shetlandsøerne engang var en del 
af den nordiske sfære, og at den danske tunge – en 
fællesbetegnelse for de nordiske sprog i vikingeti-
den og tidlig middelalder – engang taltes her. Det er 
næppe tilfældigt, at man i Lerwick har markeret sin 
nordiske fortid med citatet, der indgår i to af de vig-
tigste tekster fra nordisk middelalder: Jyske Lov og 
Njals Saga. Vi ved ikke, om det var islændinge eller 
danskere, der fandt på de ikoniske ord, da teksterne 
formentlig blev skrevet på samme tid. Det er i grun-
den også lige meget, da ”Med lov skal land bygges” 
er en parafrase over historieskriveren Pomponius’ 
værk om Roms historie fra det første århundrede. 

Man behøver dog ikke at tage til de stormom-
bruste Atlanterhavsøer for at finde ”Med lov skal 
man land bygge” i bybilledet. Midt på Nytorv i den 
bygning, der huser Københavns Byret, finder vi 
teksten med store bogstaver på facaden. Det er nok 
de færreste, der tænker over, hvorfor det små 800 
år gamle citat er havnet på byrettens facade, og 
hvorfor Jyske Lov stadig står som et symbol på ind-
varsling af retsstaten og det velfærdssamfund, som 
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Lerwick på 
Shetlandsøernes 
byvåben omkranset 
af de indledende ord 
til Jyske Lovs fortale. 
Shetlandsøerne var 
indtil 1400-tallet del 
af det norske rige. 
Christian 1. (1426-1481) 
gav øerne i pant for 
medgiften til sin datter 
Margrete, der blev gift 
med den skotske konge. 
Panten blev aldrig 
indløst, og øerne har 
siden været skotske. 
|| Helle Vogt

skulle udvikle sig mange hundrede år efter, at loven 
var gået af brug. Jyske Lov var gældende ret i Dany-
mark i over 400 år frem til 1683, hvor Danske Lov 
erstattede landskabslovene, men store dele af Jyske 
Lovs indhold gled ind i Danske Lov, og på områder 
som arve- og formueret gjaldt mange af bestemmel-
serne langt ind i 1800-tallet. Mindst lige så vigtigt er 
det, at lovens berømte fortale er blevet et nationalt 
symbol og et billede på, at ret og retfærdighed er 
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danske dyder, der har dybe rødder i vor folkesjæl. 
Jyske Lov står som et symbol på, at lige så længe lov 
og ret kan spores i Danmark, har grundlaget været 
retsstatsprincipper. Loven har været ens for alle og 
i sit udgangspunkt demokratisk og retfærdig. Om 
denne selvforståelse står til troende, vil bogen vise.

Bogen handler om den tid, loven så dagens lys i, 
og om lovens indhold, men der er også fokus på lo-
vens betydning, den senere retlige udvikling og vor 
nationale og historiske forståelse. Middelalderen 
har en særlig plads i dansk retshistorie. Her finder 
vi med andre ord den danske rets vugge. Middelal-
deren fascinerer stadig, og interessen for fortidens 
lovgivning og retsforhold er aktuel – ikke kun blandt 
politikere, men også i befolkningen. Journalister og 
medier viser stor interesse for Jyske Lov, da mange 
journalister tilsyneladende er af den opfattelse, at 
loven repræsenterer en skelsættende begivenhed i 
danmarkshistorien. Men billedet er langt mere nu-
anceret, og Jyske Lov var i sig selv blot et produkt af 
en langt større retlig transformation, der fandt sted 
fra det sene 1100-tal til midten af 1200-tallet. 

Hvorfor opfatter vi så alligevel Jyske Lov som en 
så særlig og central lov? Svaret er mangefacetteret, 
og bogen giver nogle af svarene ved at se på lovens 
indhold, historie og dens ideologiske betydning. 
Betydningen for den retlige udvikling, som lovgiv-
ningsbølgen i 1200-tallets første halvdel havde, er 
indiskutabel. Men man kan blive fristet til at tænke, 
om interessen for Jyske Lov bunder i noget, den 
aldrig har været eller var tænkt som: et eksempel 
på vor nationale indgroede storhed. Har vi danskere 
brug for at stive os af med forestillinger om vores 
værd? Medierne koger over af selvtilfredshed, hver 
gang Danmark udnævnes til verdens lykkeligste 
land, når en dansk film eller tv-serie modtager en 
pris, eller når en dansker gør sig bemærket i den 
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store verden. Tænk på vikingerne. Vi er så stolte 
af dem. Vi bruger dem flittigt til at definere vores 
identitet over for resten af verden. Vikingerne, der 
myrdede og hærgede. Eller Christian 4. (1577-1648, 
konge 1588-1648), den vidunderlige renæssance-
fyrste, som vi fejrer med pomp og pragt, hver gang 
lejlighed byder sig. Var det ikke manden, der gav 
det afgørende skub til heksejagt og kvindeunder-
trykkelse, og hvis bindegale eventyr kostede landet 
knusende militære nederlag? 

Er Jyske Lov bare endnu et eksempel på, at vi har 
en meget selektiv opfattelse af historien og verden? 
Svaret er både ja og nej. Jyske Lov er langt mere end 
et nationalt symbol, og loven er en del af en bevæ-
gelse, hvor Danmark retligt blev en integreret del af 
den kristne europæiske kulturkreds.

Begyndelsen
Forestillingen om oldingen Valdemar 2. Sejr (1170-
1241, konge 1202-1241), der to uger før sin død 
godkendte Jyske Lov og gjorde ”Med lov skal land 
bygges” til nationalt klenodie, hører med til den 
nationalromantiske fortælling om Danmarks stor-
hedstid under valdemarerne, der også omfattede 
Valdemar 1. den Store (1131-1182, konge 1156/57-82) 
og Knud 6. (1163-1202, konge 1182-1202). På en række 
historiske malerier, især fra det 19. og første del af 
det 20. århundrede, kan man se loven blive givet.

Men hvad skete der egentlig i marts 1241 i Vor-
dingborg, og hvad var det for en lov, der så dagens 
lys? Kun én samtidig kilde omtaler, at Valdemar Sejr 
gav en lov i 1241. Det er den fortale, der optræder 
som indledning til stort set alle manuskripter af 
Jyske Lov og en god portion af de manuskripter, der 
indeholder de andre landskabslove for Sjælland og 
Skånelandene. Fortalen fortæller: 
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”Vide skal alle, der ser denne bog, at kong Valdemar 
[...] lod skrive denne bog og gav denne lov, som her 
står skrevet på dansk, i Vordingborg med samtykke 
af [...]”.

Herefter remses der op, hvem der deltog i kongens 
hof, nemlig kongens sønner, rigets biskopper og ”ri-
gets bedste mænd”, som de kaldes i fortalen. Hoffet, 
også kaldet danehoffet, havde intet at gøre med vore 
dages forestilling om hof, men var en samling af de 
rigeste og mest magtfulde stormænd i Danmark, 
som kongen rådførte sig med. Fortalen beskriver 
et møde, hvor alle indflydelsesrige mænd i riget 
var samlet – den type rigsmøder var formentlig en 
gammel skik. Vi er langt fra enevældens dage (1660-
1848), og middelalderens konger var sjældent magt-
fulde nok til at kunne regere uden støtte fra store 
dele af eliten. Møderne handlede også om netværk, 
og man sikrede personlige bånd mellem kongen og 
stormændene, men også stormændene imellem. De 
mange dages festligt samvær havde sikkert mange 
sidegevinster. Man aftalte giftermål og jordhandel, 
der blev indgået forretningsforbindelser, konflikter 
blev løst, og fjendskaber opstod. 

Vi har ikke mange danske kilder, der omtaler 
den slags møder, men fra de norske  kongesagaer 
ved vi, hvor vigtigt det var, at både kongen og stor-
mændene opførte sig værdigt og ikke brød etiket-
ten. Praleri eller upassende opførsel og bemærk-
ninger kunne føre til uvenskab eller tab af ære, 
som kunne være fatalt i et samfund, der ikke kun 
byggede på rigdom, men også på anseelse. Det er 
under alle omstændigheder sikkert, at stemningen 
på rigsmødet i marts 1241 var spændt. Kongen var 
døende, og det var næppe en hemmelighed, at der 
var uvenskab mellem sønnerne. Selv om mødet i 
fortalen blev beskrevet neutralt og konsensuspræ-
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Forskellige 
manuskripter af Jyske 
Lov slået op på fortalen. 
Alle manuskripterne 
er fint dekorede og 
udsøgt lavet. Det var 
langtfra normen, og 
mange manuskripter 
var langt mere simple. 
Det store antal 
bevarede manuskripter 
antyder, at det ikke var 
usædvanligt at eje en 
lovbog. 
|| Johan Mikkelsen/
Ritzau Scanpix

get, var det sikkert præget af mistro, dårlig stem -
ning og rænkesmedning fra dem, der ønskede at 
profitere på uvenskabet mellem kongesønnerne, og 
bøjede hoveder og listefødder fra dem, der ønskede 
at holde sig uden for konflikterne. 

Fortalen
Når man læser fortalen, er det let at forestille sig, 
at det var en spritny færdigskrevet og -redigeret 
lovbog, som lå klar i Vordingborg, og at der kun 
manglede kongens godkendelse. Fortalen giver et 
idealiseret billede af lovgivningsprocessen, men 
man skal ikke glemme, at kongen døde kun to uger 
efter, at loven blev givet. Kort tid efter udbrød der 
borgerkrig mellem hans sønner. At ufreden lurede, 
kunne mange nok fornemme, og hvis loven skulle 
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have kongelig stadfæstelse, skulle det ske nu. Mod-
sat lovene fra rigets andre dele var det nødvendigt, 
at kongen accepterede loven, da det jyske proces-
system krævede inddragelse af kongens lokale re-
præsentant. Det er et åbent spørgsmål, om det var 
en færdigredigeret lovbog, der lå klar i Vordingborg, 
eller om kongen og rigets stormænd enedes om de 
generelle principper for så at sætte redigeringsar-
bejdet i gang, og lovbogen først fik sit endelige udse-
ende senere. 

Skal vi tro fortalens ordlyd om ”Den lov, som 
kongen giver, og landet vedtager”, var det heller ikke 
nok, at kongen gav loven, og at rigets ”bedste mænd” 
samtykkede i Vordingborg. Loven skulle også ac-
cepteres på landstinget i Viborg. Det var dog nok 
mest af alt en formalitet, for hvis de jyske bisper og 
de mest betydningsfulde stormænd i riget støttede 
loven, var der næppe mange på landstinget, som 
ville tale imod. 

Når fortalen er den eneste kilde til mødet i Vor-
dingborg, må vi også stille spørgsmålet, om det i det 
hele taget var Jyske Lov, som Valdemar 2. Sejr gav i 
Vordingborg. Fortalen forekommer også ofte foran 
Skånske Lov (nedskrevet mellem 1202 og 1215), og 
loven, der bærer kong Valdemars navn, Valdemars 
Sjællandske Lov – nedskrevet i 1220’erne og redige-
ret i 1240’erne. Og fortalen refererede kun sjældent 
til Jylland. Kilderne tillader os ikke at give et enty-
digt svar på, hvad der skete i Vordingborg i marts 
1241, men det er dog meget sandsynligt, at mødet 
fandt sted, og at formålet var at få kongelig stadfæ-
stelse af lovgivningen. Det må stå åbent, om det kun 
var Jyske Lov, eller om det også var Valdemars Sjæl-
landske Lov. Man kan blot konstatere, at fra 1282 og 
frem blev hele korpusset af landskabslove omtalt 
som kong Valdemars love. 

Fortalen indledes med, hvordan kirken defi-
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nerede lovens formål. Store dele er taget fra kir-
kefaderen Isidor af Sevillas værk Etymologiæ, et 
encyklopædisk værk fra 600-tallets begyndelse, 
hvor han søgte at samle store dele af den klassiske 
lærdom. Værket blev kopieret ind i indledningen til 
samlingen af kirkeret, der gik under navnet Grati-
ans Dekret. Samlingen fra midten af 1100-tallet blev 
snart den mest populære samling af kirkeret inden 
for den katolske kristenhed. På fagsprog kaldes den 
katolske kirkes ret for kanonisk ret, og den omfat-
tede alle, der levede i det katolske Europa. Selv om 
man i middelalderen skelnede mellem kirkeret og 
verdslig ret, var det ikke usædvanligt, at den verds-
lige ret lånte formuleringer fra kirkeretten. Ifølge 
Jyske Lovs fortale skulle loven være ”ærlig, retfært-
dig, tålelig, efter landets sædvane”, skrevet så alle 
kunne forstå dens indhold og være til alles bedste. 
Den skulle sikre fred for de retfærdige og fredsom-
melige. Dog understreges det, at 

”ingen lov er jævngod at følge som sandheden, men 
hvor man er i tvivl, hvad der er sandhed, der skal 
loven vise sandheden”. 

En anden samling af kanonisk ret – Liber extra, som 
pave Gregor 9. (pave 1227-1241) gav i 1234 – parafra-
seres også i fortalen i ordene om, at loven skulle få 
onde og uretfærdige mennesker til at tøjle deres 
ondskab, for hvis ”nogen ikke af frygt for Gud og 
kærlighed til retten kan lokkes til det gode”, skulle 
frygten for øvrigheden og loven få dem til at holde 
sig i skindet. Hvis de alligevel gjorde ondt, skulle de 
straffes efter loven. 

Fortalens næste del handler om lovgivningspro-
cessen. Det slås fast, at initiativet til ny lovgivning 
kommer fra kongen, men den skal godkendes af 
landstinget. Uden landstingets godkendelse kan 
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kongen ikke ophæve lovgivningen, medmindre den 
er klart imod kirkens bud. Det er en interessant 
udvikling. 41 år før Jyske Lov gav Valdemar Sejrs 
broder, Knud 6., i år 1200 en forordning om mand-
drab for Skånelandene. Her står der, at det var et 
kongeligt privilegium at give og ophæve love, mens 
fortalen deler kompetencen mellem landstingene 
og kongen.

Herefter understreges det, at kongen og andre, 
der har magt i riget – fx embedsmænd eller fyrste-
lige personer – har pligt til at sikre, at alle får deres 
fred og ret, straffe ugerningsmænd og beskyttede 
dem, der ikke kan beskytte sig selv: enker, foræl-
dreløse, fremmede og pilgrimme. Kirken krævede, 
at denne gruppe personer skulle nyde særlig be-
skyttelse, for der var stor risiko for, at de ikke var 
en del af et fællesskab. Kirken – den katolske kirke 
og dens personer og besiddelser – skulle kongen 
selvfølgelig også sørge for at beskytte, så den ikke 
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Kong Valdemar Sejr 
giver Jyske Lov. Scenen 
er lagt udenfor, og 
i baggrunden ses 
Vordingborg Slot. 
Billedet blev malet som 
en anskuelsestavle 
til brug i skolerne. 
Anskuelsestavler 
begyndte at blive brugt 
i 1800-tallets anden 
halvdel – ideen var 
at kombinere visuel 
læring med det skrevne 
og talte ord. Tavlen 
blev malet af Rasmus 
Christiansen (1863-
1940). 
|| Det Kongelige 
Bibliotek

led uret. Til gengæld for fred og retfærdighed havde 
undersåtterne pligt til ”at være ham hørige, lydige 
og underdanige”. Selv om kongen og de andre magt-
havere ikke skulle leve op til alle fortalens forplig-
telser, gav den ikke undersåtterne mulighed for at 
sætte sig op mod kongen eller hans embedsmænd. 
De måtte pænt lide i stilhed, hvis kongen svigtede. 
I stedet blev det Gud, der på den yderste dag skulle 
sørge for, at retfærdigheden skete fyldest på den 
lange bane: 

”bliver de glemsomme eller partiske og ikke be-
skytter, som ret er, da skal de på dommedag stå til 
ansvar, hvis kirkens frihed og landets fred mindskes 
ved deres skyld”.
 
Med andre ord var prisen for embedsmisbrug ens 
udødelige sjæl, men for undersåtterne, der måtte 
lide under en uretfærdig hersker, var det nok en 
ringe trøst.

Hvad afslører fortalen om magtforholdene i 
riget, og hvem stod bag dens ordlyd? Fortalens 
forfatter skal næppe findes i kongens kancelli eller 
blandt hans støtter, og det er også usandsynligt, at 
fortalen blev stadfæstet sammen med loven eller 
lovene i 1241. Kongens magtposition var nemlig ikke 
særlig stærk i fortalen. Den fratog ham retten til 
egenhændigt at give eller ophæve love, og Gud gav 
kongen og øvrigheden magt og dermed pligt til at 
sørge for fred og beskyttelse af kirken. 

Hvis man tillader sig den dristige tanke, at forta-
len ikke stammer fra det kongelige kancelli, må man 
spørge, hvem der havde interesse i, at kongens lov-
givningsmagt blev begrænset i forhold til Knud 6.s 
forordning 41 år tidligere? Fortalen giver os to spor. 

Hvis vi tager fortalens egen ordlyd for gode va-
rer, blev den ikke skrevet i 1241. I opremsningen af 
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biskopperne står der nemlig om den første: ”uffæ 
thæt tha war ærkibiscop i lund” (”Uffe, som dengang 
var ærkebiskop i Lund”). Det er ærkebiskop Uffe, 
der døde i 1252, så fortalen blev skrevet senere. Her 
er det værd at tilføje, at Jyske Lov ikke er det eneste 
eksempel på, at fortalen er yngre end selve loven. 
Det samme er tilfældet med den svenske Söder-
manlov, hvis fortale daterer loven til 1317, men kong 
Magnus (1316-1374, konge 1319-1364) bliver kaldt 
konge af Sverige og Skåne, og Skåne kom først un-
der den svenske krone i 1332.

Hvis man ser på sproget og skrivestilen i fortalen 
i forhold til resten af loven, er det meget usandsyn-
ligt, at den samme person eller kreds af personer 
forfattede de to tekster. Der er dobbelt så mange lå-
neord, især fra tysk, i fortalen som i resten af loven. 
Stilen i fortalen er også helt forskellig fra resten af 
loven. Lovtekstens sprog er dansk med mange folke-
lige sprogtræk, mens en højtuddannet person skrev 
fortalen og ikke blot formåede at oversætte den la-
tinske tekst, men også var i stand til at overføre den 
til en smuk og sprogligt kompliceret prosastil. For-
talens skriftsprog er et bogligt sprog, som er ganske 
anderledes end lovens talesprog.

Det er altså rimeligt at antage, at fortalen kunne 
være fra 1250’erne og skrevet i et miljø, hvor man 
gik op i, hvem der var ærkebiskop. I 1252 var flere 
biskopper, som nævnes i fortalen, også døde, og det 
samme gjaldt for to af Valdemars Sejrs sønner, uden 
at de omtales i datid. Pilen peger altså mod kirken 
og mere præcist mod øst, nemlig Lund.

I 1252 var den udvalgte ærkebiskop Jakob Er-
landsen (ca. 1220-1274), der tidligere havde været 
en af kong Kristoffer 1.s (1219-1259, konge 1252-59) 
venner, kommet på kant med kongen, som uden 
held forsøgte at forhindre, at Jakob blev indsat som 
ærkebiskop. Konflikten mellem Jakob og Kristoffer 
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handlede om både jurisdiktion og penge og om, 
hvorvidt  biskopperne skulle aflægge troskabsed 
til kongen eller ej. Hvilken lov skulle veje tungest? 
Kirkens eller kongens? Eller som Jakob Erlandsen 
udtrykte det i 1256, hvor kongen på et danehof i Ny-
borg havde klaget over ærkebiskoppens opførsel: 

”ti ligesom der er to sværd, det kødelige og det ånde-
lige, således er der også to fyrster eller dommere og 
to domstole, og hver især kan udstede og give love 
på sin vis. – I øvrigt bør kongen vide, at ligesom det 
åndelige går forud for det timelige, således går også 
kirkens ret frem for den verdslige, og skulde de stå 
hinanden imod, da sætter den større den mindre ud 
af kraft”. 

Kort forinden havde de danske biskopper været 
indkaldt til et stormøde, et kirkekoncil, i Vejle, hvor 
de var blevet enige om en erklæring, der fik navnet 
Vejlekonstitutionen. Ifølge denne musketered skul-
le der lyses interdikt – lukning af kirkerne og forbud 
mod, at nyfødte kunne blive døbt eller døde begra-
vet – over hele riget, hvis en biskop med kongens 
billigelse blev taget til fange eller mishandlet. Alle 
gejstlige, som ikke holdt interdiktet, ville tillige bli-
ve bandlyst og dermed udelukket fra samkvem med 
andre kristne. En person, der døde, mens han var i 
band, var fortabt og kom i Helvede. Konstitutionen 
viser, at rigets biskopper i 1250’erne var enige om at 
sikre kirken mod kongens overgreb, og der var inte-
resse i at promovere en fortale, der understregede 
netop denne forpligtelse. Kirkens enighed varede 
dog ikke ved. I længden valgte de jyske biskopper at 
støtte kongemagten mod de østdanske biskopper, 
men da havde konflikten også ændret sig fra at være 
principiel om kirkens frihed i almindelighed til at 
være personlig.
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Det var ikke kun kirkens folk, der i 1240’erne og 
1250’erne frygtede, at kongen ville tilrane sig mere 
magt, end den gejstlige eller verdslige elite kunne 
acceptere. Kongen søgte gennem lovgivning at udvi-
de sine beføjelser – både ved at kræve flere og flere 
afgifter og arbejdsbyrder af undersåtterne og ved at 
kriminalisere troskabsbrud mod kongen som maje-
stætsforbrydelse, hvilket medførte væsentlig hårde-
re straf. Under borgerkrigene i 1100-tallet hændte 
det, at stormændene skiftede side eller ikke kom 
til hjælp, hvis deres foretrukne kongekandidat ikke 
levede op til forventningerne. Igen i 1240’erne havde 
Danmark været skueplads for borgerkrige, og selv 
om den første runde var kæmpet til ende, og begge 
kong Kristoffers brødre var døde, lurede ufreden 
ved rigets grænser. Kristoffer havde snuppet konge-
magten for næsen af sin brodersøn, Valdemar Abel-
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Kongen giver loven. Der 
findes ikke illustrerede 
eksemplarer af 
landskabslovene. 
Havde der eksisteret et 
illustreret manuskript, 
kunne det meget vel 
have set sådan ud. 
Illustrationen fra 
fortalen til den norske 
landslov fra 1274 
forstiller kong Magnus, 
der giver lovbogen. 
Manuskriptet fra 
1300-tallet indeholder 
mange meget fine 
billeder, der illustrerer 
lovens indhold. Det 
ligger i sin helhed 
på Det Kongelige 
Biblioteks hjemmeside.
|| Det Kongelige 
Bibliotek

sen (ca. 1238-1257), der nu sad som hertug i Slesvig. 
Valdemar var søn af Kristoffers ældre broder, kong 
Abel (1218-1252, konge 1250-1252). I den situation var 
det ikke så underligt, at kongen ønskede at styrke 
sine sanktionsmuligheder over for de stormænd, 
der havde flyttet eller måske ville flytte deres loyali-
tet til den slesvigske hertug.

Både Abel og Kristoffer 1. forsøgte at gennem -
trumfe en særlovgivning om majestætsforbrydel-
se – den skulle være en del af en lovgivning, der 
skulle regulere forholdet mellem kongen og hans 
mænd – nemlig alle, der havde aflagt troskabsed 
til kongen. Ideen om krænkelse af majestæten 
som en særlig forbrydelse, der retfærdiggør hårde 
straffe, går tilbage til Romerriget, og efterhånden 
som romerretten begyndte at blive studeret på uni-
versiteterne i Europa i 1100-tallet, trængte den ind 
i fyrsteideologien. Majestætsforbrydelsen findes 
ikke i landskabslovene, som i stedet omtaler forbry-
delsen avighskjold, der betyder et omvendt skjold. 
Man vendte sit skjold mod sine egne og førte en 
fremmed hær ind i riget. I særlovgivningen findes 
majestætsforbrydelsen, og man kunne domfældes 
på mistanke alene. Det gav kongen, der udpegede 
dommerne, et magtfuldt redskab til at komme af 
med uønskede elementer blandt stormændene. 
Forbrydelsen gav dødsstraf. Den dømte mistede 
ikke kun sin personlige ejendom, men hans arvede 
jord tilfaldt også kongen – det kender man næsten 
ikke fra andre forbrydelser. På den måde fik kon-
gen et magtfuldt redskab til at stække ikke blot en 
enkelt stormand, men hele hans familie, da man 
fjernede det økonomiske fundament for den næste 
generation. Lovgivningen blev formentlig ikke til 
noget. Der var givet for megen modstand. Men det 
er alligevel et godt eksempel på, hvorfor både den 
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verdslige elite og gejstligheden ønskede at begrænse 
kongens lovgivningsmagt.

Både biskopper og stormænd havde grund til 
at frygte, at kongen tiltog sig for meget magt, og 
formentlig derfor blev de enige om at udstyre lovgiv-
ningen med en fortale. Fortalen understregede, at al 
lovgivning skulle godkendes af landstingene, og at 
det var kongens pligt at beskytte kirken. Ved at gøre 
fortalen til en del af loven understregedes pligten.

Konflikten mellem Jakob Erlandsen og kongen 
fortsatte indtil 1272, hvor et kompromis blev indgå-
et. Mod at opgive alle sine krav fik ærkebiskoppen 
lov til at vende tilbage til ærkesædet, som han var 
gået i landflygtighed fra i 1262. Jakob Erlandsen 
døde dog på vej hjem i 1274. Tilbage stod en styrket 
kongemagt og en svækket kirke. Hvis tolkningen er 
rigtig, fik Jakob Erlandsen og hans støtter dog gen-
nem fortalen sat et lille fingeraftryk på den retlige 
udvikling.

Kalkmaleri af Valdemar 
Sejr fra Sankt Bendts 
Kirke i Ringsted ca. 
1325. Det er en del 
af den kongefrise, 
der forestillede de 
valdemarske konger: 
Valdemar den Store, 
Knud 6., Valdemar Sejr 
og hans søn Valdemar 
den Unge. 
|| Wikimedia Commons
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Samfundets 
opbygning
Hvordan så det danske rige ud i 1200-tallets første 
halvdel? Hvilke politiske og juridiske strukturer 
eksisterede der, og hvilken verdensforståelse havde 
datidens mennesker? Spørgsmålene er i sig selv nok 
til at fylde adskillige bøger, så her kommer der kun 
til at være tale om ridser i overfladen, men forhå-
bentlig er det nok til at sætte en ramme om fortæl-
lingen.

Det danske rige bestod i 1200-tallet af en ræk-
ke lande, der var bundet sammen i et rige, som en 
konge regerede. Hovedlandene var Jylland med 
Fyn, Sjælland med øerne og Skånelandene – Skåne, 
Halland, Blekinge og Bornholm. Et dansk rige bestå-
ende af de områder kan spores i de skriftlige kilder i 
800-tallets begyndelse, men riget kan sagtens være 
langt ældre. I dele af 800-tallet og under borgerkri-
gen i 1150’erne var riget splittet, så landene havde 
hver deres konge, som ikke var danskernes, men fx 
jydernes. Danernes rige dækkede alle tre hovedlan-
de, hvad enten landene havde en eller tre konger. 
Hvert land udgjorde ikke blot en juridisk, men også 
en politisk enhed i 1200-tallet, selv om den politiske 
autonomi blev stærkt beskåret, i takt med at konge-
magtens indflydelse vandt frem. 

Hvert af landene havde et hovedting – lands-
tinget – med fast geografisk base. Lund for Skåne, 
Ringsted for Sjælland og Viborg for Jylland, men 
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der var også mindre landsting, fx i Odense og Urne-
hoved i Sønderjylland. De to havde dog kun retlig og 
ikke politisk betydning, da lovgivning og kongevalg 
for det jyske retsområde blev vedtaget i Viborg. 
Landstingene havde oprindelig en bred vifte af 
funktioner. Både politiske og juridiske. Den ældste 
beskrivelse af et landsting stammer fra Viborg, og 
det var den engelske munk og historieskriver Æl-
noth, der stod bag. Han kom til Odense fra Cantern-
bury omkring 1100. I det tidlige 1100-tal forfattede 
han et helgenvita, en beretning om en helgens liv og 
martyrium, over Knud den Hellige (1042-1086, kon-
ge 1080-1086). Knud mødte sit martyrium i Odense 
i 1086, hvor han blev dræbt under et oprør. Ælnoth 
skriver: 

”Tit samlede sig her fra alle egne af Jylland en stor 
tingskare, både for at forhandle fælles anliggender 
og for at diskutere om lovene er sande eller gyldige, 
og for at give dem fasthed. Og hvad der dér ved den 
forsamlede folkeforsamlings almindelige beslut-
ning bliver fastslået, det kan ikke i nogen dele af 
Jylland ustraffet sættes ud af kraft”.

Det er alt, Ælnoth skrev om landstingets retlige 
funktioner. Ellers fokuserede han på den politiske 
funktion, som ud over at godkende lovgivning også 
bestod i, at kongerne blev valgt på landstingene. 
I 1200-tallet var den juridiske side af landstinget 
ubetinget den vigtigste. Ordet ting findes på stort 
set alle germanske sprog. Det kommer af det proto-
germanske ord thingaz, der egentlig blot betyder 
tid. Et ting er altså noget, som ligger på et bestemt 
tidspunkt, hvilket også går igen ved de danske ting. 
Fx fandt landstinget i Viborg sted hver lørdag.

Når vi taler om ting i forbindelse med juridiske 
og politiske mødesteder, lyder det mærkeligt på 
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Drabet på Knud 
den Hellige i 1086 i 
Skt. Albani Kirke i 
Odense. Mens hans 
mænd kæmper mod 
overmagten, beder 
kongen om tilgivelse 
for sine synder og 
lægger sit liv i Guds 
hænder. På alteret 
anes Jomfru Maria 
med Jesusbarnet. Efter 
drabet blev Danmark 
ramt af misvækst og 
hungersnød. Kirken 
hævdede, at mordet 
havde udløst Guds 
vrede, og samtidig 
begyndte der at ske 
mirakler ved graven. 
Vejen var banet for 
helgenkåringen. 
|| Danmarks Historie 
i Billeder. Alfred 
Jacobsens Litografiske 
Etablissement 1898/
Wikimedia Commons
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moderne dansk. Her tænker vi på ting som en gen-
stand, men ordet går igen i Folketinget – et ord, der 
blev skabt i forbindelse med Junigrundloven fra 
1849. Her udtrykker ordet et ønske om en tilbage-
venden til ’de gode gamle dage’, hvor de frie mænd 
mødtes på tinget og tog sig af verserende sager. Så 
idylliske og lige, som man i 1840’ernes politiske 
debat opfattede middelalderens tingshandlinger, 
var de næppe. Det er ikke svært at forestille sig, at 
stormænd med store skarer af mænd havde en helt 
anden gennemslagskraft end en almindelig mand, 
så vi skal nok ikke forestille os et en-mand-en-stem-
me-system. I 1200-tallet godkendte landstingene 
lovgivningen, men ellers var tingenes funktion over-
vejende juridisk, og det er da også denne funktion, 
vi finder i landskabslovene. 

Alligevel er det svært at oversætte det middelal-
derlige ord ting med domstol eller ret, da der ikke 
var tale om en domstol i moderne forstand. Der 
var ingen dommer – kun en leder af tingshandlin-
gen – og domme i moderne forstand blev sjældent 
fældet. I stedet kunne sagsøger få bekræftet, at han 
havde et legitimt krav på fx kompensation, men 
han måtte selv sørge for at inddrive den. Dog kunne 
landstinget erklære en person fredløs. En fredløs 
mistede alle sine rettigheder og kunne frit dræbes. 
Fik kongens mænd fat i ham, ville de henrette ham. 
En fredløs havde derfor ikke anden mulighed end 
at gå i landflygtighed. Ligesom ved den kirkelige 
ekskommunikation havde den fredløse sat sig uden 
for samfundet, og derfor måtte ingen omgås med 
ham eller huse eller føde ham. Døde en fredløs, 
måtte kroppen ikke blive begravet i indviet jord på 
kirkegården. Den fredløse havde derfor heller ikke 
håb om frelse. Som fredens beskytter kunne kongen 
imidlertid også skænke freden til en fredløs. Skete 
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det, skulle den fredløse også betale bøder til den 
eller dem, han havde forurettet.

Tinget havde en lang række forskellige juridiske 
funktioner. Sager blev rejst, eder aflagt, vidner hørt, 
og beslutninger blev truffet. En lang række offent-
lige deklarationer skulle også finde sted på tinget. 
Fx skulle sælgere af jord meddele det på tinge, hvor 
alle skøder skulle tinglyses – endnu et eksempel på, 
at ordet ting indgår i moderne dansk. Hvis en mand 
ville anerkende sine illegitime børn og sikre dem 
arveret, skulle det ske på tinget. Ellers fik børnene 
ikke juridiske rettigheder. Tinget fungerede på lo-
kalt plan som en slags opslagstavle med nyheder, og 
man læste ny lovgivning op. 

Ud over landstingene var riget også delt ind i 
mindre administrative enheder – herrederne. Ordet 
herred er en sammensætning af det gammeldanske 
ord hær, der både kan betyde hær og folk, og rath, 
der kan oversættes med råd eller samtykke. Den 
tidligste kilde, som omtaler herreder, er fra 1085, 
men rigets opdeling i herreder kan sagtens være 
ældre. Nørrejylland, Jylland nord for Kongeåen, var 
inddelt i 76 herreder, og Sønderjylland eller Slesvig, 
som det senere kom til at hedde, havde 31 herreder. 
Hvert herred havde sit eget herredsting, og her blev 
især behandlet sager om lokalsamfundet. 

Som det eneste område i Danmark var Jylland 
inddelt i sysler – 14. Man ved ikke, hvorfor syslerne 
blev indført, og hvorfor de kun fandtes i Jylland, 
men de havde måske rod i en kongelig administrativ 
inddeling, der er ældre end herredsinddelingen. 
Hvert syssel havde et sysselting, som fungerede på 
samme måde som herredstinget. Sysseltinget tog 
sig formentlig især af konflikter, der involverede 
jord i forskellige herreder, men inden for syslet. 

Ved siden af herreds- og sysselinddelingen 
fandtes en anden retlig inddeling, nemlig bispe-
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sæderne. Ud over at være overhoved for sit stift 
havde biskoppen også domsret i sager, der lå under 
kanonisk ret. Den katolske kirke havde udviklet sit 
eget retssystem, som gejstlige var underlagt, og som 
regulerede alle de sager, der handlede om sjælens 
frelse – først og fremmest sædelighed og ægteskab, 
men også åger og mened. Vi kender meget lidt til 
de gejstlige domstoles virke i Danmark, men det 
kendes fra andre områder. Eftersom kanonisk ret 
var international og ens for alle kristne, der aner-
kendte pavekirken, fungerede de danske domstole 
formentlig på samme måde som de udenlandske. De 
fleste sager fra danske gejstlige domstole handlede 
om jordkonflikter – enten mellem to gejstlige insti-
tutioner eller mellem en gejstlig og verdslig part. 
Striden opstod ofte, fordi en slægtning havde testa-
menteret jorden til kirken.

Stiftsinddelingen i Danmark begyndte forment-
lig først i Jylland. Det kan forklare, hvorfor der er så 
mange stifter i Jylland sammenlignet med resten af 
riget, hvor der kun var et bispesæde i Roskilde på 
Sjælland, og alle Skånelandene var lagt under ærke-
bispen i Lund. På den jyske halvø var der hele fem 
stifter: Viborg, Ribe og Slesvig (fra 948) var de æld-
ste, mens Århus og Børglum kom til i 1000-tallet, 
samtidig med at Odense fik status af domsæde.

Herreds- og sysselinddelingen var sandsynligvis 
knyttet til kongemagten, og i løbet af den tidlige 
middelalder blev kongemagten også mere synlig 
lokalt. Den begyndte efterhånden at opkræve skat-
ter, arbejde og militærtjeneste af befolkningen 
som modydelse for at sikre fred i landet. Kongens 
lokale repræsentant fandtes fra ca. år 1200 i hvert 
herred – i hvert fald i teorien – og han boede ofte på 
en gård, der tilhørte kongen. Det var hans opgave at 
indkræve skatter, sikre kongemagtens andel i bøder, 
vrag, strandede hvaler, hjælpe ved retsudøvelsen og 
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efter Jyske Lovs ikrafttrædelse også at straffe. Fx var 
det hans opgave at sørge for, at tyve blev hængt. 

Mange bestemmelser i lovene omhandler re-
præsentantens funktioner. At repræsentanten 
ikke altid var lige interesseret i at sikre alle deres 
ret, kan vi læse ud fra Eriks Sjællandske Lov fra 
1240’erne, hvor der står, at det var ”frivilligt” at give 
kongens repræsentant gaver. Men gjorde man det 
ikke, kunne man ikke regne med hjælp på tinget. 
Så reelt var det indbygget i systemet, at man betalte 
bestikkelse til kongens lokale repræsentant, hvis 
man ville være sikker på en fair behandling på tin-
get. Kongens repræsentant kaldes på gammeldansk 
for umbuthsman – ombudsmand. Det er imidlertid 
problematisk at bruge den moderne betegnelse for 
middelalderens ombudsmand. Deres funktioner 
er simpelthen for forskellige. Den moderne om-
budsmand skal beskytte borgernes interesser over 
for staten, mens den middelalderlige var kongens 
mand.

Jyske Lovs samfund
Befolkningen voksede stærkt i 1200-tallets første 
halvdel. Det er der mange forklaringer på. Siden 
1100-tallets midte havde der været forholdsvis fre-
deligt i riget. Slog høsten fejl, eller ramte kvægpe-
sten, kunne det få fatale følger for udsatte grupper. 
Men på sigt betød stigende udbytte og udvidelse af 
det dyrkede areal ikke kun befolkningsvækst, men 
også øget behov for regulering. Når presset på lande-
brugsjorden steg, og mere jord kom under ploven, 
steg behovet for regulering af ejendomsret og skel 
og overførsel af ressourcer gennem arv, salg eller 
gave. Det er derfor ikke underligt, at lovene blev 
skrevet ned netop i 1200-tallets første del.

Det er vanskeligt at sige, præcis hvor stor be-
folkningen var i 1200-tallet. Først efter Reformar-
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tionen (1536) er kirkebøger med data om fødsler 
og begravelser bevaret, men et kvalificeret gæt er, 
at der i 1050 levede ca. en halv million mennesker 
i Danmark, der ud over det nuværende rige også 
omfattede Skånelandene og den sydlige del af Sles-
vig. I midten af 1200-tallet var tallet steget til ca. 1,3 
millioner.

Langt størstedelen af befolkningen levede på 
landet, byerne var små, og selv om de voksede dra-
stisk i middelalderen, husede de formentlig kun ca. 
10 % af befolkningen. Også byboere supplerede ind-
tægten fra handel eller håndværk med husdyrhold 
og grøntsager dyrket på bymarken.

Men hvilket samfund var lovene skrevet til? 
Når man læser Jyske Lov, kan man nemt tro, at 
samfundet havde få sociale skel. Grundlæggende 
nævnes der kun to typer personer i lovene, de frie 
og de ufrie (slaverne). Inden for gruppen af frie 
mænd skilte kongen, ombuds- og herremænd og 
gejstligheden sig dog ud. Biskoppen og andre gejst-
lige boede på de mange klostre, der var grundlagt 
i 1100- og 1200-tallet. Sognepræsten var ganske 
vist også bonde og levede delvis af at dyrke jorden, 
men han var underlagt andre regler og regulerin-
ger end landsbyens øvrige indbyggere. Præsten var 
underlagt kanonisk ret, når det ikke handlede om 
landsbyforhold, personlig ejendom eller arv. Ved 
at aflægge sine præsteløfter og vie sit liv til Guds 
tjeneste og leve i cølibat kunne han fejre nadveren, 
høre skriftemål og give syndsforladelse. Han blev 
et bindeled mellem det verdslige samfund og Gud, 
og derfor kom han til at tilhøre en højere stand end 
den verdslige befolkning.

Lovens centrale person var bonden, der var juri-
disk fuldgyldig. Det var især hans sfære, lovene inte-
resserede sig for at regulere. Bonde er det ord, som 
lovene bruger, men på moderne dansk er det misr-
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visende, idet bonde kommer af det gammeldanske 
ord bo. En bonde var derfor ikke nødvendigvis en 
jordbruger, men kunne sagtens være møller, fisker 
eller håndværker. Definitionen var, at en bonde var 
overhovedet for en husstand – en husbond. Det var 
først i middelalderen, at ordet bonde blev lig med at 
være jordbruger, så her bruges ordet i den juridiske 
betydning – overhoved for en husstand – og ikke en 
erhvervsbetegnelse. Når man læser lovteksten, får 
man det indtryk, at den er skrevet for et samfund 
bestående af en homogen gruppe bønder, der levede 
på gårdene med familier, tjenestefolk og slaver. Vi 
ved imidlertid fra andre kilder, at der eksisterede 
enorme sociale forskelle mellem bønderne. En per-
son som den sjællandske stormand Sune Ebbesen 
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(død 1186), der ejede et hav af landsbyer og gårde, 
var bonde, og det samme var en fattig jordbruger, 
der dårligt kunne brødføde familien på den jyske 
hede.

Husholdningen består ifølge lovene af hustru, 
børn, svigerbørn, børnebørn og ugifte slægtninge, 
der ikke havde egen husholdning. De var ofte del af 
et økonomisk partnerskab, der på gammeldansk 
hed fælagh. Derudover kom tjenestefolkene og slao-
verne, hvis antal afhang af husholdningens størrelse 
og økonomiske formåen. Endelig kunne man også 
i en husstand finde syge og gamle, der ikke kunne 
klare sig selv. 

I lovene var der ikke regler for, hvem der havde 
ansvar for folk, som ikke kunne klare sig selv, og 
der var heller ikke pligt til at tage sig af forældre, 
som det fx kendes fra svenske og islandske love. 
Personer uden ejendom og ejendele kunne håbe på 
kirkens almisser og naboernes nåde, mens personer 
med ejendom måtte lade sig ydmyge ved at drage 
til tinget og tilbyde slægtninge alle deres ejendele 
og besiddelser mod at blive forsørget. Personerne 
blev på gammeldansk kaldt fledføringer. Ordet er 
sammensat af ordene flæt, der betyder hus, og føre 
– dem, der var ført til en ny husholdning. Her skulle 
de opgive deres økonomiske uafhængighed, og de 
blev placeret under værgemål af deres nye husbond 
og var fuldstændig underlagt hans vilje. I Jyske Lov 
er fledføringers og slavers handlemuligheder om-
talt i samme kapitel, hvilket fint illustrerer, hvor 
nedværdigende det var at lade sig fledføre. Dermed 
viser det også, hvordan man så på gamle og svage i 
middelalderens Danmark.

Den middelalderlige betegnelse for husstanden 
er hjon. Det er et interessant ord, der fortæller me-
get om opfattelsen af husholdet. Man brugte hjon 
om hele husholdet, men det kunne også blot beteg-
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ne et ægtepar, mens tjenestefolk blev kaldt leghe-
hjone – lejede eller betalte medlemmer af hushol-
det. Især i de ældre love bruges ordet anøthighhjon 
ofte i stedet for træl om slaverne. Vi ved ikke, hvor-
for der var forskellige betegnelser for slaverne, og 
vi kender ikke oprindelsen til ordet anøthigh, men 
måske beskrev ordet en person, der var blevet taget 
som slave på et krigs- eller røvertogt, mens trællene 
var født som slaver.

En central enhed i lokalsamfundet var fælaghet. 
Ordet fælagh er sammensat af det gamle danske ord 
fæ, der nu kun betyder klovdyr eller fjols, og lagh, 
der betyder at lægge. Oprindelig havde ordet fæ 
en dobbelt betydning: kvæg og løsøre. Det skyldtes 
formentlig, at velstand blev målt i husdyrhold. Så 
fælaghet var udtryk for, at medlemmers formuer 
var slået sammen. I lovene er der forskellige typer 
af fælagh. Det gælder fx personer, der gik sammen 
om købmandsfærd (investerede i handelsvarer og 
drog på handelsrejse sammen) eller ejede et skib i 
fællesskab. Men lovene gik især op i fælaghet inden 
for husholdet.

Som husholdets overhoved kunne bonden frit 
disponere økonomisk på vegne af alle medlemmer-
ne af fælaghet. Hustruen kunne ikke engang sætte 
sig imod, hvis manden ville sælge den jord, hun hav-
de i særeje. Hun eller hendes arvinger måtte pænt 
vente, til manden var død, og så rette et krav mod 
boet. Et fælagh opstod, når en ny husholdning blev 
stiftet. Alt løsøre og købt jord indgik som udgangs-
punkt i fælaghet, mens arvet jord var personlig 
ejendom, en slags særeje, og den gik i arv til slægt-
ninge. Ægtefødte børn født inden for et fælagh, som 
deres fædre var medlemmer af, blev automatisk 
medlemmer af fælaghet. Hvis kvinder giftede sig 
ind i et fælagh, skulle det ifølge Jyske Lov aftales, 
om hendes besiddelser indgik i fælaghet eller ej.  
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Det kan tolkes som en måde at sikre, at formuen 
gik til kvinden og hendes arvinger, hvis hun giftede 
sig under sin stand. Eller omvendt at en fattig svi-
gerdatter ikke skulle kunne få en stor del af boet. 
Fælaghets formue deltes mellem medlemmerne 
efter de almindelige arveregler, hvis et fælagh blev 
opløst – dog med den væsentlige forskel, at gifte 
kvinder tog et mandelod, hvor kvinder ellers altid 
kun var berettiget til at arve det halve af en mand. 
Hvis et medlem af fælaghet døde, blev de andre 
medlemmers andel procentvis større. 

Værdier bundet i et fælagh var dog ikke meget 
værd for unge jyder, der ønskede at forlade hjemmet 
med startkapital på lommen. I modsætning til hvad 
der gjaldt på Sjælland, hvor børn kunne kræve at 
få deres del af fælaghet, når de giftede sig, var det i 
Skåne og i Jylland helt op til bonden, om han ville 
give dem deres del. Dog forbød Jyske Lov forskels-
behandling. Havde ét barn fået sin andel, kunne 
faren ikke nægte de andre børn deres andel, når de 
forlod fælaghet. Det var dog ikke altid kun en fordel 
for bonden at råde over et fælagh. Det kunne blive 
en dyr fornøjelse, hvis medlemmerne begik lovbrud. 
Fra Skånske Lov og Eriks Sjællandske Lov ved vi, at 
fælaghet også hæftede kollektivt for bøder, som et 
medlem havde pådraget sig.

Bonden var ikke kun overhoved for husholdet, 
men også værge for sin hustru, børn og andre kvin-
delige slægtninge. Mænd opnåede juridiske rettig-
heder, når de fyldte 15 år, men de blev først fuldt 
myndige, når de fyldte 18 år. Selv om de ikke opnå-
ede fulde juridiske rettigheder, medmindre de blev 
overhoved for en husholdning, kunne de dog føre 
deres egne sager på tinget, handle og indgå aftaler. 
Det skete aldrig for en kvinde. Så længe hun var 
ugift, var hendes far hendes værge, og døde faren, 
gik værgemålet til en voksen broder, søn eller anden 
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mandlig slægtning. Når en kvinde blev gift, overtog 
hendes mand værgemålet. Kun en enke kunne opnå 
en friere stilling. Det var accepteret, at hun kunne 
have egen husstand og disponere økonomisk, selv 
om hun var under værgemål, og vi ved fra doku-
menter, at enker i praksis kunne have et ret stort 
råderum. 

Selv om kvinden i Jyske Lov var underlagt en 
værge, var det ikke altid påkrævet, at hun lydigt 
skulle følge værgens bud i forbindelse med ægte-
skab. Ifølge kanonisk ret var parternes samtykke 
det eneste, der skulle til for at skabe et gyldigt æg-
teskab, men kirken anerkendte også, at det kunne 
skabe problemer, hvis unge mennesker giftede sig 
frit. Derfor tillod kirkeretten, at ulydige piger, der 
giftede sig mod værgens vilje, kunne miste deres 
arveret. Logikken var, at en kvinde sjældent var 
attraktiv, hvis hun var ludfattig. Jyske Lov forsøgte 
netop at balancere mellem kvindens og familiens 
rettigheder. Det kunne være fordelagtigt for brød-
re eller mandlige værger for faderløse søstre eller 
kvindelige slægtninge at forhindre, at de giftede sig, 
da indtægterne fra deres jordbesiddelser ville over-
gå til deres ægtemænd. Jyske Lov tillod, at kvinder 
på 18 år og derover kunne gifte sig uden værges sam-
tykke uden at miste deres ejendom. Sympatien med 
kvinderne var dog underordnet den fædrene ret. Så 
længe faren levede, rådede han over datterens gifn-
termål, og giftede hun sig uden hans samtykke, mi-
stede hun råderetten over sit arvegods i sin livstid, 
medmindre forældrene tilgav hende.

Enker og enkemænd var der mange af, for døde-
ligheden var høj. Mange kvinder døde i barselsseng, 
uden penicillin kunne selv en mindre infektion 
være fatal, og kulde og sult høstede deres ofre hver 
vinter. Det var derfor meget normalt at gifte sig 
igen – ikke kun fordi romantiske følelser florerede, 
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men fordi driften af en gård krævede arbejdskraft, 
og havde man ikke råd til et stort tyendehold, kunne 
man jo gifte sig til yderligere arbejdskraft.

Kirkens folk udgjorde en stor gruppe af befolk-
ningen. Det er svært at vide, hvor stor en andel 
munke, nonner, præster, kannikker og andre gejst-
lige udgjorde af befolkningen. Men der var forment-
lig tale om i hvert fald 5 %. Måske mere. Gejstlige var 
jo ikke underlagt samme lov som verdslige perso-
ner, men derimod den kanoniske ret. Brød de loven, 
blev deres sag ikke ført på tinget, men i stedet ved 
en gejstlig domstol ved domkapitlet, hvor biskoppen 
havde domsmyndigheden. Selv om Jyske Lov ikke 
var gejstlighedens lov, er der dog elementer, som 
især vedrører gejstliges vilkår – fx i forbindelse med 
skattefri jord. 

En bestemmelse om skattebetaling giver os også 
et glimt af sognepræstens liv. 

”Præster, der vil leve kysk, skal af én gård ikke ud-
rede afgift, hvad enten gården ligger på kirkens jord 
eller på deres egen jord, hvis de har nogen”. 

Det viser, at man fra verdslig side søgte at fremme 
præsternes cølibat ved en økonomisk gulerod. Det 
var et krav, at præsterne skulle leve i cølibat, men 
det var mere end svært at få dem til at overholde 
løftet, og det var ikke usædvanligt, at husholdersken 
på præstegården også var præstens konkubine. Det 
vides fra pavebreve, at mange af de præsteviede selv 
var præstesønner, så mange præster har formentlig 
levet et ganske almindeligt familieliv, dog med den 
vigtige forskel, at de ikke var gift med deres børns 
moder. Børnenes sociale og arveretlige stilling var 
derfor ikke så god som for ægtefødte børn. 

I middelalderens Danmark fandtes der ikke en 
fødselsadel (en gruppe af personer, der var født med 
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særlige rettigheder), og privilegier var personlige og 
gik ikke automatisk i arv. Vi skal frem til 1400-tal-
lets slutning, før en fødselsadel opstod. Adelige 
privilegier er først og fremmest karakteriseret ved 
skattefrihed, som man også kendte til i højmiddel-
alderen. 

 I Jyske Lov møder vi en helt ny gruppe, nemlig 
herremændene. Jyske Lovs herremænd har ikke 
meget at gøre med vore dages forestilling om en 
herremand: en mand, der er godsejer og ejer af en 
herregård og gerne har aner tilbage til en stor gam-
mel adelsslægt. Ordet herremand havde oprindelig 
den stik modsatte betydning. En herremand var 
en mand, der havde en herre. Herremand bruges i 
Jyske Lov synonymt med kongens eller biskoppens 
mænd. Herremændene var bønder, der fik skatte-
frihed mod at stille med hest og udstyr til krigs-
tjeneste. Det var ikke et arveligt hverv, og det var 
ikke unormalt, at en herremands søn ikke fortsatte 
som herremand, men blev almindelig skattebonde. 
Betydningen af ordet herremand ændrede sig, og 
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i løbet af senmiddelalderen begyndte det at få den 
betydning, som vi kender i dag. 

Det var dog ikke kun herremændene, der stille-
de til krigstjeneste. I løbet af 1200-tallet begyndte 
ridderslaget at blive brugt i Danmark. De første 
riddere var kongelige personer, som andre fyrster 
slog til riddere, men efterhånden bredte skikken 
sig til kongen og hans stormænd. Ridderne gjorde 
krigstjeneste og var skattefrie, men ridderslaget var 
i høj grad en æresbevisning. De første kendte ridde-
re tilhørte nogle af rigets mægtigste slægter, og selv 
om ridderslaget blev mere udbredt i 1300-tallet, var 
det stadig forbeholdt stormændene. 

Der er ikke en fast definition af, hvornår man 
var stormand, og gruppen var heller ikke homogen. 
Man skulle eje jord, og det i så store mængder, at 
man ikke behøvede at lægge arbejdskraft i at dyrke 
den. Desuden skulle man have råd til et stort fol-
kehold og bevæbnede svende. Det var dog ikke kun 
landbruget, stormændene levede af – mange havde 
også ejendom i byerne og stod bag handel. Vi finder 
til overflod stormænd i Saxos og Svend Aggesens 
danmarkshistorier (Saxo skrev i 1200-tallets begyn-
delse, og Svend Aggesen i 1100-tallets slutning) og i 
de diplomer – dokumenter med retligt indhold – der 
er bevaret fra 1100- og 1200-tallet. Her ser vi dem 
som grundlæggere af klostre og givere af store dona-
tioner til kirker, kloster og domkirker. De solgte og 
pantsatte deres godser, og de havde konflikter med 
hinanden eller med kirkelige institutioner om jord 
og om skel. Stormændene var også kongelige rådgi-
vere, der besad prestigefyldte poster og var med til 
at bevidne kongens handlinger. Økonomisk formå-
en var dog ikke den eneste faktor, der betød noget 
for indflydelse. Personlige eller slægtsmæssige 
bånd var afgørende for, om man var tilknyttet hoffet 
eller det kongelige kancelli. Desuden var der inden 
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for stormandsgruppen store økonomiske forskelle, 
og de rigeste og mægtigste slægter skilte sig ud og 
blev inviteret til det årlige hof, som kongen holdt. 

Den politiske scene
Nedskrivelsen af landskabslovene fandt især sted i 
den periode, vi kalder for Valdemarstiden, fordi den 
indrammes af Valdemar 1. den Store og Valdemar 
2. Sejr. Valdemar den Store blev efterfulgt af sin 
søn Knud 6., og da Knud døde barnløs, overtog hans 
broder, Valdemar 2. Sejr, tronen. Valdemarstiden 
står som en guldalder i dansk middelalderhistorie. 
Det var en periode, der var præget af økonomisk 
fremgang, fred i riget og store reformer. Både i ad,-
ministrationen og kirken. Da Valdemar 1. i 1157 blev 
enekonge, afsluttede det ti år med borgerkrig, hvor 
forskellige tronkandidater havde kæmpet om mag-
ten og havde slået sig op som konger af rigets for-
skellige lande. Valdemar stod tilbage som sejrherre, 
efter at de andre bejlere til tronen var blevet dræbt. 
Borgerkrigen 1147-1157 var blot det seneste kapitel 
i de konflikter om tronfølgen, som havde splittet 
riget, siden Svend Estridsen (ca. 1019-1076, konge 
1047-1076) døde. Han efterlod sig mange sønner, 
som han havde fået med adskillige kvinder. Indtil 
enevælden i 1660 var Danmark et valgrige, hvor en-
hver søn eller sønnesøn af en konge kunne erklære 
sig selv for kongekandidat. Det krævede blot, at et af 
landstingene valgte og hyldede en kandidat. Syste-
met førte til uvenskab og væbnet konflikt mellem 
fætre og brødre, ligesom Danmark i perioder havde 
flere konger, fordi de fx var hyldet i Jylland eller 
Skåne. Svend Estridsens mange sønner gjorde feltet 
af kongekandidater meget stort. Kort efter Svend 
Estridsens død brød de første konflikter ud og førte 
til mordet på Knud den Hellige i 1086, og Svends 
yngre søn kong Niels (1065-1134, konge 1104-1134) 
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blev dræbt i den borgerkrig, der brød ud, efter at 
hans søn Magnus (1106-1134) havde dræbt sin fætter 
Knud Lavard (ca. 1096-1131). Han så formentlig fæt-
teren som en for hård konkurrent, når farens efter-
følger på tronen skulle vælges. 

Valdemar 1. den Store havde lært af historien. 
Selv om han i begyndelsen af sin regeringstid gav 
store gunstbevisninger til sine fætre og andre 
slægtninge, er det næppe tilfældigt, at han under 
sin kongetid fik dem alle, en efter en, anklaget for 
konspiration eller oprør og henrettet eller inde-
spærret. Til slut var der ingen rivaler tilbage fra de 
konkurrerende grene af kongeslægten, så de næste 
kampe om tronen i Danmark fandt sted i form af 
broderstridigheder. 

For at sikre sig mod modkandidater lykkedes det 
Valdemar 1. den Store at få valgt sin kun seksårige 
søn Knud til medkonge. I 1170 satte Valdemar dob-
belt trumf på sin slægts magt og anerkendelse. Sam-
tidig med at Knud blev kronet som medkonge i den 
store klosterkirke i Ringsted, udråbtes Valdemars 
far, Knud Lavard, officielt til helgen, og hans ben 
blev skrinlagt i kirken, så pilgrimmene kunne bede 
og håbe at få del i helgenens mirakler.

Valdemar konsoliderede sin magt ved at sikre 
den fortsatte opbakning fra de stormænd, der havde 
støttet ham under borgerkrigen, fx den magtfulde 
sjællandske Hvideslægt. Kirken var på fremmarch 
i 1100-tallet, og den var begyndt at blive rig, fordi 
konger og stormænd donerede store godser, lands-
byer, gårde og penge til opbygningen af kirker og 
klostre. Desuden begyndte kongerne at give gejstli-
ge institutioner privilegier til at opkræve skat eller 
beholde bøder. 

Som det verdslige samfund havde sine fyrster, 
havde kirken også sine, nemlig biskopperne, der 
havde overhøjhed over kannikker, præster, nonner 
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og de fleste munkeordener. Biskopperne holdt hof. 
De rejste rundt med væbnede mænd, og de spillede 
en vigtig militær rolle. Selv om de teoretisk set ikke 
selv måtte udgyde blod og derfor kun var bevæbnet 
med en kølle til selvforsvar i stedet for et sværd, 
indgik de og deres mænd i ledingen – den militær-
tjeneste, som frie mænd skulle stille til. Men de 
holdt sig ikke blot i baggrunden og lod andre slås for 
sig. Ved slaget ved Fodevig i 1134, hvor kong Niels’ 
hær blev slået af oprørskollisionen, der bestod af 
Knud Lavards broder, Erik Emune (1090-1137, konge 
1134-1137), og Hviderne, faldt hele fem biskopper i 
kongens hær. Senere biskopper som Absalon (ca. 
1128-1201) og Anders Sunesen (ca. 1167-1228) ledte 
hære mod det hedenske Rygen og Estland.

Efter at Valdemar havde vundet kongevær-
digheden, sørgede han for, at hans fosterbroder 
Absalon blev valgt til biskop i Roskilde. 20 år efter 
– i 1177 – hvor ærkebiskoppen af Lund, Eskil (ca. 
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1100-1181), trak sig tilbage til cistercienserklosteret 
i Clairvaux, kunne Absalon lægge ærkesædet oveni. 
Han beholdt begge bispesæder indtil 1191, hvor hans 
fættersøn Peder Sunesen (ca. 1161-1214) var blevet 
30 år – alderen, der krævedes for at blive bispeviet 
– og kunne overtage posten som biskop i Roskilde. 
Sådan holdt man magten inden for familien, og da 
Absalon selv døde i 1201, var det en anden fætter-
søn, Anders Sunesen, der tog over i Lund.

Med venner og støtter på rigets mægtigste bispe-
sæder var vejen banet for, at kirken og kongemagten 
kunne tage hinanden i hånden og arbejde på økono-
miske, politiske og ideologiske reformer – som fx at 
øge indtægterne gennem hhv. kirkelige afgifter og 
kongelige skatter og få anerkendt den kanoniske ret 
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Laurits Tuxens (1853-
1927) ikoniske billede 
fra 1890 af statuen af 
guden Svantevit, der 
ligger for fødderne af 
Valdemar og Absalon. 
Saxo beretter, at 
statuen blev hugget 
til pindebrænde og 
brændt i bålene til 
madlavning. Renselsen 
af templet og dåben 
af rygboerne blev 
en vigtig fortælling 
i forbindelse med 
erobringen af øen. De 
hedenske indbyggere 
blev nu bragt ind i den 
kristne fold. 
|| Det 
Nationalhistoriske 
Museum på
Frederiksborg Slot/ 
Ole Haupt

i Danmark. Projektet var færdigt omkring år 1200. 
Alt dette skete som en del af et større projekt om 
kongen som fredens og retfærdighedens beskytter 
– og det var med til at bane vejen for en lovgivning, 
der byggede på disse idealer.

Det var dog ikke alle rigets indbyggere, der fandt 
den nye alliance tiltalende. I 1180-1182 rejste skå-
ningerne sig mod kongen og ærkebiskoppen. Vi ved 
ikke så meget om oprøret, da Saxo er den eneste 
kilde, og han ser skåningerne som forræderiske, 
ukristelige og utaknemmelige. Sandheden er nok 
snarere, at med Absalon havde Skånelandene ikke 
kun fået en sjællandsk biskop, men også en mand, 
der havde sine egne folk og begyndte at indføre re-
former af både kirken og afgifterne. Det sidste var 
absolut ikke til bøndernes fordel.

Samtidig med at Valdemar sørgede for at udryd-
de enhver indenrigstrussel, blev riget også styrket 
udadtil. De ustabile forhold i Danmark i store dele 
af 1100-tallet havde ført til, at pirater begyndte at 
plyndre de ubeskyttede danske kyster. Nu fik dan-
skerne, der tidligere var draget ud som vikinger, 
tilbage med samme mønt. Da Valdemar 1. blev be-
gravet i Ringsted Kirke, placerede man en blyplade 
på kisten. Blypladen pralede af Valdemars rege-
ringstid og pegede på, at han beskyttede riget ved at 
bygge borge og styrkede Dannevirke med mursten, 
der var et nyt revolutionerende bygningsmateriale, 
der var kommet til Danmark i 1100-tallets anden 
halvdel. Endelig erobrede han Rygen og kristnede 
venderne. De værste pirater kom fra den vendiske 
ø Rygen. I 1169 lykkedes det endelig at banke rygbo-
erne på plads, hovedstaden Arkona blev plyndret, 
og templet ødelagt. Det var dog først i 1185, at de 
danske kyster helt slap for vendiske pirater, og den 
sidste vendiske fyrste blev besejret. Herefter kunne 
den danske konge tilføje titlen ”de venders konge” – 
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en titel, som alle danske regenter havde indtil dron-
ning Margrethe 2.s (1940-) tronbestigelse i 1972.

Ved sin død i 1182 efterlod Valdemar 1. sig et 
blomstrende rige. Sønnen Knud 6. fortsatte hans 
kurs og beholdt hans rådgivere, og også hans anden 
søn, Valdemar 2., fortsatte den succesfulde militær-
politik. I 1214 var store dele af det nordlige Tyskland 
erobret, og de tyske fyrster havde svoret troskab 
til den danske konge. I 1219 kunne Estland føjes til 
listen. Troskaben var det dog så som så med. I 1223 
var Valdemar 2. sammen med sin søn, der også hed 
Valdemar (ca. 1209-1231), og vasallen Henrik, greve 
af Schwerin (ca. 1155-1228), på jagt på den lille ø Lyø. 
Om natten blev danskerne taget til fange og ført til 
Schwerin, hvorefter en kæmpe løsesum blev kræ-
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Robin Hood og 
Richard Løvehjerte 
i Sherwoodskoven. 
Historierne om Robin 
Hood og hans tapre 
svendes kamp mod 
sheriffen i Nottingham, 
de rige godsejere og 
den grådige katolske 
kirke blev i 1800-tallet 
et stærkt britisk 
nationalt symbol. 
Ikke ulig den danske 
nationalromantiske 
bevægelse, hvor 
middelalderens bonde 
blev gjort til symbol på 
frihed og lighed. 
|| Howard Pyle: The 
Merry Adventures of 
Robin Hood (1883)/Getty 
Images

vet. Efter år i fangeskab lykkedes det at få kongen 
løskøbt, prisen var enorm, og oven i pengene fulgte 
næsten alle de erobrede områder i Nordtyskland. 
Det er ikke svært at forestille sig, hvordan en så 
kæmpemæssig løsesum kom til veje. Skatter finan-
sierede store dele af løsesummen, kirken måtte også 
spæde til, og en del af donationerne fra den konge-
lige familie måtte tilbagebetales. Nulevende konger 
talte trods alt mere end afdøde slægtninges sjæle. 

For moderne mennesker lyder det helt barokt, 
at man kunne tage en konge til fange og tjene en 
formue på løsesummen. Det var dog ikke så usæd-
vanligt dengang. Den tyske kejser fangede i 1158 
den danske ærkebiskop, da han var på vej til den 
pavelige kurie. Når det var så nemt for Kristoffer 
1. at snuppe tronen foran sin nevø i 1252, skyldtes 
det, at nevøen Valdemar Abelsen sad i fangenskab 
og ventede på at blive frikøbt. Det mest kendte 
eksempel er dog nok den engelske konge Richard 
Løvehjerte (1157-1199, konge 1189-1199), der på vej 
hjem fra korstog i Det Hellige Land i 1192 blev fanget 
af den østrigske hertug Leopold 5. (1157-1194). Fra 
romaner som The Merry Adventures of Robin Hood 
fra 1883 – af Howard Pyle (1853-1911) – og Ivanhoe 
fra 1819 (dansk: 1822) – af Walter Scott (1771-1832) – 
kender vi de lidelser, som den engelske befolkning 
måtte gå igennem på grund af løsesummen. Bønderg-
ne fik ekstra skatter, og kirken og baronerne skulle 
også betale deres del, og den fik de ofte ved at hæve 
afgifterne fra deres undergivne. Ved Valdemar 2.s 
hjemkomst til Danmark var stormagtstiden forbi, 
men de retlige reformer fra 1100-tallets sidste del 
fortsatte i Valdemars regeringstid. 

Rigets indre stabilitet brød sammen efter Valde-
mar 2.s død i 1241. Igen var det kongeværdigheden, 
der gav problemer. Valdemar 2. efterlod sig tre le-
gitime sønner, og for at sikre sig, at der ikke skulle 
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blive noget bøvl, når han døde, havde han fået den 
ældste søn, Erik 4. Plovpenning (1216-1250, konge 
1241-1250), kronet som medkonge i 1232. Den næ-
styngste søn, Abel, havde fået farens gamle hertug-
dømme i Slesvig, og den yngste, Kristoffer, havde 
fået Lolland-Falster som fyrstelen. De yngre brødre 
syntes imidlertid ikke, det var nok. Abel krævede 
del i kongeværdigheden, og borgerkrigen rasede 
indtil 1250, hvor et forligsmøde i Slesvig endte 
med, at en af Abels mænd dræbte Erik. Abel fik dog 
sværget sig fri af ansvaret for drabet ved en såkaldt 
meded af to tylvter, hvor 24 mænd svor sammen 
med ham, at de ikke kunne forestille sig, at han stod 
bag gerningen. Så Abel blev frifundet og kunne lade 
sig krone uden modkandidater – Erik efterlod sig 
kun døtre. Abel var kun konge to år, inden han blev 
dræbt på et krigstogt mod ditmarskerne, en befolk-
ningsgruppe i Holsten. Hans tidligere allierede, bro-
deren Kristoffer, blev konge. Snart var en ny runde 
af borgerkrige i gang.

Det er ikke underligt, at eftertiden har set Val-
demarstiden som en guldalder. Kaos fulgte efter 
Valdemar 2.s død, og selv om der også var perioder 
med fred og velstand, skal vi helt frem til Valdemar 
4. Atterdags (1320-1375, konge 1340-1375) sam-
ling af riget i 1360’erne, før der kom en længere 
periode med stabilitet og indre fred. På trods af 
kaotiske tilstande med borgerkrig, rigsopløsning 
og pantsættelse i de næste 100 år efter Valdemar 2.s 
død, ser det ud til, det retlige grundlag – landskabs-
lovene i 1200-tallets første halvdel – var så solidt og 
alment accepteret, at det overlevede ufreden. Det 
må næsten tages som et tegn på, at kongemagten, 
kirken og stormændene kunne se en fælles interes-
se i, at der eksisterede faste regler for fx ejendoms-
transaktioner, donationer og arv. Og lovene kunne 
være med til at løse, hvordan man skabte fred.

De fire evangelister i 
gang med at nedskrive 
evangelierne – afbildet 
ved deres skrivepulte. 
Lovenes forfattere og 
skrivere er ukendte, 
men mange var sikkert 
gejstlige, der sad på 
klostrenes skrivestuer 
ved pulte magen til 
dem på illustrationen. 
Udskæringerne i 
elfenben er tyske fra 
midten af 1000-tallet. 
|| Victoria and Albert 
Museum, London
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Opståen og
indhold
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Retstil-
standen før 
landskabs-
lovene
Det giver ikke mening at se isoleret på Jyske Lov. Lo-
ven bør ses som en del af den bølge af landskabslov-
givning, der fandt sted i 1200-tallets første halvdel. 
Her fik rigets forskellige lande hver sin lovgivning. 

Inden vi vender os mod lovenes opståen, er det 
vigtigt at slå fast, at der strengt taget ikke vides 
noget om, hvordan de forskellige landskabslove 
så ud, da de første gang kom på skrift. De ældste 
manuskripter er fra 1280’erne og senere, og det 
er muligt, at de blev redigeret i flere omgange. Fx 
kender vi forskellige manuskripttraditioner af både 
Valdemars Sjællandske Lov og Skånske Lov. Under 
alle omstændigheder er justeringer af lovene – fra 
1200-tallets slutning til 1683 – især sproglige. I 1282 
indgik kong Erik 5. Klipping (1249-1286, konge 1259-
1286) et forlig med stormændene om grænserne for 
kongens magt. I forliget, der også er kendt som Erik 
Klippings håndfæstning, lovede kongen at overholn-
de kong Valdemars love og tilbagekalde senere lov-
givning. Kong Valdemars love er jo en fælles beteg-
nelse for landskabslovene, så mon ikke der fra 1282 
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har været konsensus om, at der ikke skulle ændres 
mere i lovteksterne?

Selvfølgelig eksisterede der love før nedskrivning-
gen af landskabslovene i det tidlige 1200-tal. Ælnoth 
nævnte, hvordan landstinget i Viborg diskuterede 
lov og ret. Alle samfund har en eller anden form 
for normer, sædvaner og traditioner, der regulerer 
menneskelig omgang og udstikker retningslinjer for 
regulering af ressourcer, krænkelser og vold. Men 
der er naturligvis forskel på, hvor faste normerne 
er, og om de løbende kan forhandles og ændres. 
Antropologer har påpeget, at der i skriftløse sam-
fund ikke skal gå meget mere end 15 år fra indfø-
relse af nye normer til accept: ”Sådan har vi altid 
gjort”. Når man ser på retlig regulering, sker der en 
væsentlig ændring i det øjeblik, hvor en centralmagt 
får monopol på lovgivning – eller i hvert fald når det 
anerkendes, at lov og ret ikke kan forhandles lokalt, 
men bliver et anliggende for centrale organer. Det 
blev først for alvor sådan i det danske samfund fra 
1100-tallets sidste del. 

Det ældste pålidelige vidnesbyrd om, at konger-
ne tog del i retsplejen, findes i Knud den Helliges 
gavebrev fra 1085. Her fortælles det, at dele af den 
jord, kongen skænkede til domkirken i Lund, var 
blevet givet til kongen via fredskøb (betaling til kon-
gen for at få fredløshed ophævet). I løbet af 1100-tal-
let var der begyndende regulering af, hvor stor en 
del af sine besiddelser man måtte skænke til gejst-
lige institutioner. Men det optrådte i privilegier, 
som kongen gav til en enkelt institution, og var ikke 
generelle regler. Kildematerialet er sparsomt og gør 
det umuligt at sige, om der var en generel interesse 
for faste regler eller ej. Borgerkrigstilstandene i 
midten af 1100-tallet fremmede imidlertid næppe 
lovgivningsprocessen, og da Valdemar 1. kom til 
magten, var juridisk regulering nok heller ikke hans 
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første prioritet. Men efterhånden som han kom til 
at sidde sikrere i sadlen, ændrede det sig.

Ændringen fra 1000-tallets slutning frem til 
1200-tallets begyndelse kan også beskrives som 
en overgang fra mundtlighed til skriftlighed – ikke 
kun inden for retsplejen, men i hele samfundet. Før 
kirkelovene blev nedskrevet i 1170’erne, begrænser 
skriftlige vidnesbyrd på dansk sig til indskrifter på 
de mange runesten, der rejstes i løbet af vikingeti-
den (ca. 800-1050). Forskere har argumenteret for, 
at lovene førte til skabelsen af et dansk skriftsprog 
med latinske bogstaver – de bogstaver, vi bruger 
den dag i dag – modsat tidligere, hvor pen og papir 
var reserveret til latin. Latin fortsatte med at være 
det administrative skriftsprog frem til 1400-tallets 
begyndelse, så nedskrivningen af lovene på dansk 
i 1200-tallets begyndelse må skyldes et ønske om, 
at befolkningen skulle kende og forstå lovenes ind-
hold.

Lovene blev nedskrevet i et samfund, der var 
reguleret af mundtlige normer og sædvaner – fra 
landsbyniveau til kongelige pålæg – men manglen 
på skreven ret var ikke det samme som mangel på 
lov og ret. Allerede i 1100-tallets begyndelse blev 
retten fastslået på landstinget. Så hvor stor forskel 
gjorde det egentlig for forståelsen af retten, at den 
blev skrevet ned? Processen på tingene fortsatte 
med at være mundtlig, og vi skal på den anden side 
af Reformationen, før de lokale herredsting krævek-
de skriftlighed.

Den britiske historiker Michael Clancy beskrev 
i sit banebrydende værk From Memory to Written 
Record fra 1979, hvad det betyder for et samfund at 
gå fra en mundtlig til en skriftlig kultur. Middelal-
derhistorikerne refererer stadig til bogen, når de 
skal forklare og forstå, hvad der sker, når normer 
ændres fra at blive overleveret gennem hukommel-
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Efter Valdemar Sejrs 
død brød stridigheder 
ud mellem hans sønner, 
og det meste af tiden 
var de på krigsfod, 
men der var også 
fredsperioder, som 
det kan ses i dette 
skiftebrev fra den 22. 
oktober 1245 mellem 
sønnerne omhandlende 
gods på Als, som de 
havde arvet efter deres 
fætter grev Albert af 
Orlamünde. Teksten er 
trykt i Danmarks Riges 
Breve 1;7, nr. 192.
|| Det Kongelige 
Bibliotek

sen til at være nedskrevne – og de dermed ikke er 
bundet til det individ, der overleverer viden. Nu kan 
man diskutere, om vi virkelig kan tale om en sådan 
transformation i løbet af 1100-tallet og den første 
halvdel af 1200-tallet i Danmark. Ganske vist blev 
det almindelig praksis for det kongelige kancelli, 
domkapitlerne og klostrene at føre skriftlige proto-
koller, men det var begrænset, hvor meget skriftlig-
heden slog igennem i den store del af befolkningen. 
Derfor er det væsentlige spørgsmål ikke, hvad 
skriftfæstelsen af lovreglerne betød på den korte 
bane, men til gengæld hvad det på længere sigt be-
tyder for et samfund, at det går fra en mundtlig og 
fleksibel retskultur til en skriftlig.

Når retten bliver skrevet ned, stivner den, og 
man kan ikke længere i samme omfang justere og 
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tilpasse regler efter skiftende normer og lokale 
behov. Loven bliver den samme for alle og kan ikke 
bøjes. Har man to sønner, og den ene er en døge-
nigt og den anden et geni, skal de alligevel have den 
samme arv, og man kan ikke strategisk sørge for, at 
familiens velstand og anseelse holdes intakt ved at 
gøre den dygtige søn til gårdens enearving. I stedet 
kræver faste retlige normer, at en lang række andre 
strategier aktiveres. Fx kunne man søge at få et godt 
giftermål til den udvalgte og at holde den anden søn 
ugift, så arven efter ham til slut alligevel vil komme 
broderen eller hans børn til gode. 

På den anden side kan man forestille sig, at fast-
lagte retsnormer betød en større sikkerhed mod, at 
retten blev defineret ud fra den stærkestes ret. Var 
retten fastlagt, havde man et grundlag at klage ud 
fra. Hvis man fx mente, at ens slægtning forsøgte at 
snyde for en arv ved at sælge sit gods til underpris 
til kirken, eller hvis en slave var løbet bort og søgte 
beskyttelse hos en stormand, havde man retten til 
at kræve sin slave tilbage. Modsatte stormanden sig, 
havde han sat sig op imod kongens lov. 

Det er nu ikke meget, kilderne fortæller om 
lovgivning under Valdemar 1.s regering, men under 
året 1170 står der i både årbogen for Ryd Kloster og 
Ribes annaler, at ”de danske love blev udstedt”. Vi 
ved ikke, hvilke love der er tale om, men det er ikke 
utænkeligt, at arve- og donationsregler blev fastlagt 
sammen med reglerne for regulering af formuefæl-
lesskabet inden for husholdet. Forskere har fore-
slået, at der refereres til den lovtekst, der er kendt 
under betegnelsen ”Arvebogen”. Hvis det er rigtigt, 
så har man altså kendt til lovgivning for hele riget 
i 1100-tallet. Teorien er plausibel, især fordi Arve-
bogen og dens anden del om strafferet senere blev 
inkorporeret i Valdemars Sjællandske Lov, og fordi 
sproget i Arvebogen synes ældre end det, vi kender 
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fra de resterende landskabslove. Problemet er imid-
lertid, at Arvebogen kun kendes fra manuskripter 
fra 1400-tallet og frem, hvor den var supplement til 
Skånske Lov, så noget endeligt svar kan vi ikke give.

Grundlæggende principper i proces-, arve- og 
strafferetten var kendte og accepterede i 1170’erne 
– det ved vi fra de stort set enslydende kirkelove for 
Sjælland og Skåne, der dateres til 1171 og mellem 1171 
og 1174. Lovene regulerede fx præstevalg og -ind-
sættelse, indvielse af kirker, fredsbrud, røveri fra 
kirken, proces, donationer, ægteskab, mishandling 
og drab af præster eller slægtninge og andre for-
hold, der lå på grænsen mellem den kirkelige og den 
verdslige ret. Kirkelovene blev givet af ærkebiskop 
Eskil af Lund og biskop Absalon af Roskilde efter et 
møde – formentlig mellem biskoppen og stormæn-
dene – og efter alle sjællænderes og skåningers øn-
ske, da den tidligere lov var for streng. Til gengæld 
gik skåningerne og sjællænderne med til at betale 
bispetiende – en tredjedel af tienden til biskoppen. 
Tiende var ti procent af alt, hvad man tjente, dyrke-
de og avlede, og ideen var, at den skulle deles ligeligt 
mellem præsten, kirkens bygningsfond og biskop-
pen. Indtil da måtte biskoppen lade sig nøje med en 
årlig biskopsgave af ringere værdi.

Det jyske område fik aldrig en kirkelov – må -
ske fordi det var svært at få seks biskopper til at 
blive enige, eller fordi den sjællandske og skånske 
biskop var mere magtfulde end de jyske biskopper. 
Måske var biskoptiende heller ikke så populært i 
Østdanmark, som kirkelovene lader os tro. I hvert 
fald skal man langt op i 1400-tallet, før nogle af de 
jyske biskopper – kraftigt støttet af kongen – fik 
tilkæmpet sig, at biskoptiende erstattede biskopsga-
ven, og for andre lykkedes det slet ikke.

I det hele taget ved vi meget lidt om, hvordan lov 
og ret blev reguleret i det jyske område før Jyske 
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Lov. Byen Slesvig var en af de første danske byer, 
der fik en stadsret, og det er omdiskuteret, hvornår 
den blev indført. Men den kan formentlig dateres til 
første halvdel af 1200-tallet, selv om den indeholder 
elementer, der går tilbage til 1100-tallet. Stadsretten 
synes at være ældre end Jyske Lov, og dele af straf-
feretten i Jyske Lov var kendt i Jylland, før loven 
blev virkelighed. Det stemmer godt med, at Jyske 
Lov har en del retlige grundforhold, som forklares 
grundigere i ældre love. Stadsretten gjaldt imidler-
tid kun inden for byens volde, og den tog sig kun af 
byerne. Resten reguleredes efter samme lovgivning 
som resten af landet. 

Der er dog en anden kilde til retstilstanden i 
Jylland, nemlig et diplom skrevet i Valdemar 1.s 
regeringstid. Diplomet bekræftede en donation til 
Skt. Peders Kirke i Slesvig i 1175, hvor kongen gav 
et halvt hovedlod – et hovedlod var betegnelsen for 
den fordelingsnøgle, der blev anvendt ved arvede-
linger og donationer, og det var også målestok for, 
hvor stor del af ens formue man kunne tabe ved 
retsbrud. Det var den donationsstørrelse, som vore 
landskabslove (”legis terre”) havde godkendt. Mon 
det er en hentydning til den lovgivning, der kom i 
1170, eller en ukendt forgænger for Jyske Lov, som 
retshistoriker og professor emerita Inger Dübeck 
(1933-) har foreslået? Forgænger er det dog næppe, 
for det er den eneste kilde, der peger herpå.

Landskabslovene
Efter den lange ’tour de retsbestemmelser’ er turen 
kommet til 1200-tallet og landskabslovene, men 
vejen til Jyske Lov fører over Skåne og Sjælland. 
Ved indgangen til 1200-tallet tog Danmark for alvor 
hul på det juridiske århundrede, som årene 1150-
1250 også kaldes. Denne periode i vesteuropæisk 
retshistorie kendetegnes ved, at studiet af romersk 
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og kanonisk ret tog fart ved universiteterne, først i 
Italien og senere over hele den latinske kristenhed 
– selv om man dog skal op til 1479, før Danmark fik 
sit første universitet i København. Inden da måtte 
de danske studerende drage til udlandet. I samme 
periode blev kanonisk ret udviklet og videnskabe-
liggjort, kraftigt støttet af pavemagten, og en ny type 
paver, juristpaverne, blev valgt i stedet for fortidens 
teologer. Jura og retsvidenskab var for alvor kom-
met på dagsordenen. Det ses også inden for den 
verdslige ret, hvor en stor bølge af nedskrivning af 
love fandt sted fra Sicilien i syd til Norge i nord, og 
landskabslovene er en del af udviklingen.

Det var i det østlige Danmark, eller rettere i 
Skåne, at lovgivningsbølgen for alvor tog fart i det 
tidlige 1200-tal. Vi kender til en række kongelige 
forordninger fra Skåne, og det var her, at nedskriv-
ningen af Skånske Lov efter al sandsynlighed fandt 
sted mellem 1202 og 1215. Det kan ikke afvises, at 
der fandt kongelig lovgivning sted i de andre lande, 
uden at det efterlod spor i kilderne, men det er nok 
ikke tilfældigt, at det var i Skåne, at nedskrivningen 
af landskabslovene begyndte. I Lund lå ikke blot 
landstinget, men også domkapitlet, og her boede 
ærkebiskoppen og kannikkerne. En stor del af akf-
tiviteterne var knyttet til juridisk forvaltning. Man 
må forestille sig, at både de verdslige og gejstlige 
stormænd var til stede på landstinget og var intev-
resserede i reguleringen. Skånske Lov bærer også 
flere steder præg af, at der var en livlig debat om, 
hvordan loven skulle være, og hvem der havde juris-
diktionen. Vi støder på formuleringer som: ”Dette 
vil nogle mænd nu have til lov” og ”Men kongen vil 
have det til lov”. Kirken fik sat et solidt fingeraftryk 
på loven, men ærkebiskoppen fik ikke sin vilje på 
alle områder. Det tyder på, at selv om en gejstlig per-
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son formentlig førte pennen, skulle stormændene 
og kongen også have deres skålpund flæsk.

Lovgivningsbølgen begyndte med, at Knud 6. 
udstedte en forordning om bodsbetaling for drab og 
straf for andre forbrydelser i år 1200. Ifølge forord-
ningens fortale var det skåningerne, der havde bedt 
om den for at komme de mange drab i landet til livs. 
Drabene skyldtes manglen på regulering af slægtens 
betaling af mandebod – økonomisk kompensation 
til en dræbt persons slægtninge – hvilket gjorde det 
muligt for drabsmænd at tjene på deres misgerning. 
Forordningen minder om de perioder med lande-
fred, som vi kender fra det tyske rige, hvor fyrster, 
biskopper og stormænd enedes om regler for at 
begrænse ufreden. Manddrabsforordningen blev in-
korporeret i Skånske Lov, og efter sin tronbestigelse 
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”Velsignelse af det 
glødende jern” 
er billedets titel. 
Det stammer fra 
et manuskript fra 
1100-tallets slutning 
og beskriver processen 
ved jernbyrd. Til 
venstre står præsten 
og velsigner jernet 
og påkalder Gud, så 
sandheden kan blive 
åbenbaret. Til højre 
står den anklagede 
og rækker hånden ud 
mod jernet. Manden er 
tydeligvis bange, men 
støttes af en kvinde. 
Hendes utilslørede hår 
viser, at det hverken 
er hans mor eller 
hustru. Måske er hun 
en allegori over Veritas 
(sandheden). 
|| Stiftsbibliothek 
Lambach/Art 
Collection/Alamy Stock 
Photo

i 1202 regulerede Valdemar 2. systemet for betaling 
af mandebod. Kort efter 1215 udstedte han en for-
ordning om, at præster ikke måtte deltage i jern-
byrd. Procesformen var brugt i alvorlige sager, hvor 
anklagen gerne var understøttet af to vidner. Den 
anklagedes hænder eller fødder blev udsat for glo-
ende jern, og afhængigt af om sårene blev betændte 
eller ej, holdt eller bristede beviset. Før jernbyrden 
fandt sted, havde en præst påkaldt Gud og bedt 
ham om at være øverste dommer, og da præsterne 
fungerede som mellemled mellem menigheden og 
Gud, måtte man i deres fravær finde på et andet 
bevismiddel. Derfor indførte man nævn.

Ikke længe efter, at Skånelandene fik deres egen 
samlede lovbog, fik vi en nedskrevet sjællandsk 
lovsamling. Eftertiden kender den som Valdemars 
Sjællandske Lov. Loven bygger klart på Arvebogen 
og en samling af strafferetlige bestemmelser, der 
med en vis usikkerhed kan dateres til at være samti-
dige med Arvebogen eller lidt yngre. Den indeholder 
også en del bestemmelser fra Skånske Lov. Valde-
mars Sjællandske Lov er kortere end Skånske Lov, 
og især med hensyn til strafferetten er den mindre 
detaljeret. I 1240’erne fik loven to længere tillæg om 
tyveri og regulering af slavers forhold – de kendes 
som Tyve- og Trælleretten. Tillæggene er meget 
interessante. For det første er de meget forskellige 
i stil fra Jyske Lov – det er lange og sammenhæn-
gende tekster i stedet for korte lovparagraffer – og 
for det andet er det spændende, at der i 1240’erne 
kommer en så udførlig lovgivning om slaver. Slaveri-
et spiller en meget begrænset rolle i Jyske Lov, men 
det var åbenbart så vigtig en institution på Sjælland, 
at det var nødvendigt med en ny regulering. Her var 
det ikke nemt at låne fra Skånske Lovs slaveregu-
lering, der formentlig var påvirket af romerretten. 
Dermed var den mere et lån fra en fremmed rets-
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kultur end udtryk for lokal dansk regulering. Måske 
kan forklaringen på forskellen i brugen af slaveri 
mellem Sjælland og Jylland ligge i ejendomsstruk-
turerne. Sjælland var i højere grad end rigets øvrige 
lande præget af store godsbesiddelser og storgods-
drift, og selveje var ikke udbredt som i Jylland. 
Derfor var slavehold formentlig mere almindeligt på 
Sjælland end i Jylland.

Både i Skånske Lov og i Valdemars Sjællandske 
Lov bliver en række grundprincipper forklaret i 
detaljer. Det gælder fx for områder som proces, 
fælagh, ejendomstransaktioner, arvedeling og bøde-
betaling. Årsagen kan være, at de enten var nye eller 
omdiskuterede, da lovene blev nedskrevet, og det 
var nødvendigt med en klar definition. I Jyske Lov 
mangler der derimod mange mellemregninger, og 
kendskabet til retlige grundfigurer tages for givet. 
Det kan være et tegn på, at Jyske Lov på mange om-
råder er en kombination af eksisterende retspraksis 
og bekræftelse og præcisering af allerede kendte 
retsprincipper. På de områder, hvor Jyske Lov 
adskilte sig mest fra de østdanske love, nemlig pro-
cesretten, ved vi, at der var tale om en formalisering 
af en procesordning, der havde været kendt i hvert 
fald siden 1228.

Den sidste af landskabslovene, Eriks Sjælland-
ske Lov, er formodentlig fra 1240’erne og skiller sig 
på mange måder fuldstændig ud fra de andre land-
skabslove. Ganske vist indeholder den bestemmel-
ser, der supplerer eller udbygger, hvad der findes i 
Valdemars Sjællandske Lov. Der er også en regule-
ring af forhold som fx mandebodsbetaling, der er 
helt fraværende i Valdemars Sjællandske Lov. Men 
lovens stil og form minder ikke om de andre loves. 
Den er meget mere ordrig, og der bruges meget 
plads på at beskrive, hvordan sagerne i praksis blev 
ført på tinge. Endelig er der detaljerede beskrivelser 
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af, hvad der var rollen for kongens lokale repræsen-
tant, og hvordan lokalsamfundet skulle agere over 
for ham. 

Stilen er til tider meget klodset, og nogle afsnit 
er yderst svære at forstå. Andre afsnit er korte og 
koncise og minder mere om, hvad vi finder i de 
øvrige love. Blandt de klare bestemmelser er også 
paragraffer, som er mere eller mindre ordrette 
lån fra Skånske Lov. Den blandede stil og de lange 
kapitler om proces, og hvordan retten fungerede i 
praksis, giver indtryk af, at loven ikke var et resultat 
af en lovkommissions arbejde eller udgik fra et lær-
domsmiljø som fx Roskildesædet, dvs. de kannikker 
og andre lærde, der var tilknyttet bispesædet i Ros-
kilde. I stedet får man det indtryk, at den er skrevet 
som en slags håndbog for praktikere, og at initia-
tivet til nedskrivningen kom fra en person med en 
livslang praktisk erfaring fra tinget. Med andre ord 
samlede man, hvad man havde brug for at vide. Da 
teksten opfyldte et behov, kom den hurtigt til at 
nyde autoritet som lovbog. Det er selvfølgelig blot 
gætværk, men at der var brug for en tekst som Eriks 
Sjællandske Lov, kan ses ud fra, at den på trods af 
det knudrede og svært tilgængelige sprog fortsatte 
med at blive kopieret og tilmed blev trykt i 1505. 

Det var almindeligt at finde flere love i det sam-
me manuskript. Det må betyde, at man langt hen ad 
vejen brugte bestemmelser fra de andre landskaber 
til at supplere eller forklare loven, når ens egen 
landskabslov var mangelfuld. Det er sikkert også et 
tegn på, at eliten ofte ejede ejendom i de forskellige 
lande og derfor opererede med lovpluralisme. 

Lovens opbygning og indhold
Jyske Lov består ud over fortalen af tre bøger, der 
langt hen ad vejen er tematisk opdelt. Ikke over-
raskende indledte man den første bog med dåben: 
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”Et barn skal tage arv, hvis det bliver døbt, og ellers 
ikke”. Dåb og indførelsen i det kristne fællesskab 
var forudsætningen for at opnå juridiske og økonoo-
miske rettigheder. Ved dåben overgik en person fra 
at være en hedning – og dermed uden for det kristne 
fællesskab og afskåret fra frelsen – til at blive et af 
Guds børn. Siden blev arveretten behandlet, og her 
udfoldedes en række temaer, som alle havde indfly-
delse på fordelingen af ressourcerne mellem gene-
rationerne – fx fælagh, særeje, ægteskabelig stilling, 
illegitime børn, værgemål og donationer. Derefter 
kom man ind ind på, hvordan jord kunne sælges, 
og den særlige rettighed til forkøb af arvet jord, der 
kaldtes lovbydelse. Det førte videre til andre former 
for konflikter, der kunne opstå i forbindelse med 
jordbesiddelse, nemlig hvordan tvister om skel og 
grænser mellem to landsbyer skulle løses. 

Den anden bog omhandler især retsbrud. Bo-
gen er delt op efter, hvilken procesform der skulle 
følges – hvem skulle sværge om sagens sammen-
hæng, og hvilke former for bevis kunne stilles. Der 
begyndes med en særlig jysk form for nævn, sany-
demændene, der skulle finde frem til sandheden 
og tog sig af voldsforbrydelser som drab, afhug af 
lemmer og voldtægt. Sandemændene fastsatte også 
sanktionerne, fx bødebetaling og fredløshed. Det 
almindelige nævn tog sig af berigelsesforbrydelser, 
vådegerninger – uforsætlige legemsbeskadigelser – 
og dødsfald forsaget af dyr eller genstande. Endelig 
skulle biskopsnævningene afgøre sager om hellig-
brøde, der lå på grænsen mellem den verdslige og 
gejstlige jurisdiktion.

Lovens tredje bog synes ved første øjekast rodet. 
Mange bestemmelser, fx dem om bødebetaling, bur-
de faktisk være behandlet sammen med processen 
i straffesager, men som det også kendes i moderne 
ret, kan det give god mening at adskille proces 
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og sanktioner. Den tredje bog blev indledt med 
bestemmelser om militærtjeneste, den såkaldte 
leding, og skatter, inden man gik over til betaling af 
bøder for drab, sår og andre legemlige krænkelser, 
og hvordan man skulle forholde sig, hvis der opstod 
problemer i processen. Derefter vendte man blik-
ket mod landsbyen og reguleringen af husdyrhold, 
græsning, marker og skel – dog afbrudt af et kort 
intermezzo om gaver mellem ægtefæller – inden lo-
ven afsluttedes med bestemmelser om eksempelvis 
skibbrud, vrag, strandret, falske beskyldninger og 
brandstiftelse. I løbet af middelalderen får loven et 
tillægskapitel om proceduren for trolddom.

I et samfund, hvor meget store ressourcer var 
bundet i jord, og hvor det var svært at arbejde sig 
op uden en solid startkapital, var slægtens støtte 
og muligheden for arv afgørende. Lovene fortæller 
ikke noget om følelsesmæssige bånd mellem slægt-
ninge, men vi kan få glimt af dem – fx inden for 
kirken, hvor det ikke var unormalt, at biskopper og 
kannikker forsøgte at sikre, at de blev efterfulgt af 
deres nevøer. Ellers er det ikke meget, kildemateria-
let fra 1200-tallet fortæller om mellemmenneskelige 
forhold.

Slægt, køn og ejendom
Den del af ens formue, der var bundet i et fælagh, 
tilhørte hele fælaghet. Døde et af fælaghets med -
lemmer, uden at fælaghet blev opløst, var det blot, 
som om personen ikke havde eksisteret, og de andre 
deltageres andel voksede. Undtaget fra fælaghet var 
arvet jord og særeje. 

Uligheden mellem kønnene var en integreret 
del af arveretten, men modsat mange andre steder 
i Europa var fødselsrækkefølge ikke et kriterium. 
Den ældste søn havde ingen forrang over yngre 
brødre. Selv om kvinder var dårligere stillet arve-
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retligt end mænd, var deres stilling blevet forbedret 
betragteligt i 1100-tallets slutning. Meget tyder på, 
at døtre tidligere kun havde ret til arv, hvis de ikke 
havde brødre. Til gengæld betød den kvindelige 
arveret, at de danske kvinder modsat deres søstre 
mange andre steder i Europa ikke havde krav på en 
medgift. Så det kan faktisk diskuteres, om kvinderk-
ne i virkeligheden var bedre økonomisk stillet med 
den halve arveret, end hvis kvinder kun arvede, når 
der ikke var mandlige slægninge.

Det er alt for omfattende at gå ind på alle arveret-
tens krinkelkroge, men grundprincippet i den dan-
ske arveret var hovedloddet. Børn af begge køn arve-
de deres forældre, dog arvede en datter det halve af 
en søn. Døde et af børnene som voksen efter at hav-
ve fået børn, trådte børnene ind og delte deres forl-
ælders arvelod. Var et barn født uden for ægteska-
bet, havde det stadig fuld arveret efter sin moder på 
lige fod med ægtefødte søskende, mens det var op til 
faren, om han ønskede, at et udenomsægteskabeligt 
barn skulle arve ham. Hvis han ville indsætte barnet 
som arving, skulle han drage til tinget og offentligt 
erklære eller tinglyse – som det kaldtes – at det var 
hans barn, og at han ønskede, at det enten skulle 
være hans arving, eller at han ville give det en gave. 
Efter tinglysningen fik det illegitime barn lov til at 
tage halv arv i forhold til ægtefødte – havde han en 
ægtefødt datter og en illegitim søn, ville de tage den 
samme arveandel. Havde han imidlertid en ægte-
født søn og en illegitim datter, ville sønnen modtage 
fem sjettedele og datteren en sjettedel.

Havde arvelader ikke livsarvinger, gik arven til-
bage i leddene, først til forældrene, så til søskende 
og deres børn, derefter til bedsteforældre og deres 
efterkommere. Sådan fortsatte det. I Jyske Lov gik 
arveretten syv generationer tilbage. Det var nok 
mere end usandsynligt, at man skulle så langt tilba-
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Pieter Bruegel den 
ældres (ca. 1525-
1569) maleri fra 1567 
forestiller et flamsk 
bondebryllup. Selv 
om vi er langt fra 
højmiddelalderens 
Danmark, er der træk, 
som går igen. Bruden 
har løst hår og bærer 
en krone som symbol 
på sin jomfruelighed. 
Der er øl og mad – brød, 
grød og suppe – og 
musikanter giver et 
fingerpeg om, at dansen 
senere vil begynde. 
Havde det været et 
dansk bryllup, ville 
gommen dog have været 
til stede. Det var ikke 
skik i Flandern. 
|| Kunsthistorisches 
Museum Wien/
Wikimedia Commons

ge for at finde en blodsbeslægtet, eller at man havde 
styr på sine slægtninge så mange led tilbage. De syv 
generationer var en reminiscens af den katolske 
kirkes lære om slægtskab, hvor alle blodbeslægtede 
syv generationer tilbage (indtil 1215, hvor grænsen 
blev fire generationer) blev anset som så nært i 
slægt med hinanden, at seksuelle forhold sås som 
incest. Kirkens måde at opregne slægtskab på fik 
også betydning for andre dele af retten – fx hvem 
man havde kollektive slægtsforpligtelser over for i 
forbindelse med betaling af bøder, hvis en slægtning 
begik et drab, eller hvis slægtninge skulle stille op i 
forbindelse med arvestridigheder.

I Jyske Lov tog mænd altid dobbelt arv af kvin-
der, ligegyldigt om der var tale om livsarvinger eller 
ej. På det område skilte loven sig ud fra de østdan-
ske love, hvor det kun gjaldt ved børn og børnebørn. 
Det jyske princip om kønsulighed slog i løbet af 
middelalderen igennem i hele riget. Jyske Lovs ar-
vebestemmelser blev stort set kopieret ind i Danske 
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Satire over 
samfundsordenen. 
Kirken står på hovedet, 
præster og nonner 
pløjer jorden, mens en 
bonde står for messen. 
Fra middelalderen 
er der bevaret mange 
satiriske tegninger, 
tekster og snit. Ofte 
med kirkens folk som 
ofre. Det skal ikke 
nødvendigvis ses som 
en kritik af kirken, men 
mere som et udtryk for 
en samfundskultur, 
hvor humor spillede 
en stor rolle. Det er 
ikke helt ulig aktuelle 
satiretegninger af 
politikere, der ikke 
er udtryk for kritik af 
demokratiet. Træsnit 
fra Nürnberg, 1508. 
|| INTERFOTO/Alamy 
Stock Photo

Lov fra 1683 og fortsatte med at lægge grunden for 
den danske arveret indtil den ny arvelov i 1845, hvor 
kønsuligheden blev ophævet for alle andre end livs-
arvinger. Det var først i 1857, at komplet ligestilling 
mellem kønnene inden for arveret blev indført.

Som udgangspunkt arvede ægtefæller ikke 
hinanden, men i de østdanske love optrådte fæno -
menet barnmynd. Mynd betyder på gammeldansk 
magt eller ret, og barnmynd betød, at faren fik ret 
til et sønnelod i arven efter sin hustru, hvis et barn 
fødtes i ægteskabet. Hustruen kunne ikke opnå en 
lignende ret. Barnmynd er ikke omtalt i Jyske Lov, 
så vi ved ikke, om fænomenet eksisterede i det jyske 
retsområde, men noget tyder på, at manden havde 
arveret efter en hustru, han havde barn med. Jyske 
Lov stadfæstede nemlig som den eneste af land-
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skabslovene, at en gift kvinde med børn ikke måtte 
donere til tredjepart uden mandens tilladelse. Regr-
len giver ikke mening, medmindre manden havde 
ret til arv efter hustruen.

Retten til at testamentere og dermed retten til at 
give sin ejendom til andre, end loven foreskrev, var 
tæt forbundet til arveretten. Her kommer hovedlod-
det igen ind, da det var tilladt at give et halvt hoved-
lod – enten som sjælegave til en gejstlig institution 
eller til tredjepart. Arven for en person med livsar-
vinger skulle altså deles, som om der var en ekstra 
datter. Havde en mand en søn og en datter, ville de 
som udgangspunkt modtage henholdsvis to tred-
jedele og en tredjedel, men hvis arvelader ønskede 
at disponere over sit halve hovedlod, blev sønnens 
arvelod halvdelen af formuen, mens datteren fik en 
fjerdedel – det samme beløb, som arvelader kunne 
disponere over. Selvfølgelig kunne arvelader donere 
mere til tredjepart end sit halve hovedlod, men det 
krævede arvingernes samtykke. Og det var ikke altid 
lige let at opnå.

Jorden og landsbyen
Det er begrænset, hvad vi ved om ejendomsforhol-
dene i 1200-tallets Danmark. Mange bønder ejede 
deres gårde, men antallet var ikke jævnt fordelt over 
riget – og ikke engang inden for de enkelte lande. 
For Sjælland og Jylland kender vi forholdet mellem 
selvejere og fæstebønder fra 1400-tallet, og her var 
der langt flere selvejere i Jylland end på Sjælland. 
Meget tyder på, at det også var tilfældet i 1200-tallet. 

I 1400-tallet var der en meget ujævn fordeling 
af selvejergodset. Skellet kunne gå mellem to na-
boherreder. I nogle landsbyer ejede en stormand 
formentlig jorden, og hans slægt havde gjort det 
langt tilbage i tiden, eller også solgte bønderne 
kollektivt deres jord for i stedet at dyrke den som 
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fæstebønder. Af skattemæssige årsager kunne det 
nemlig være en fordel, at kirken eller en stormand 
ejede jorden, da det i vidt omfang var skattefrit. Det 
generelle billede fra Jylland i senmiddelalderen er 
dog, at hovedparten af selvejerne boede på gårde, 
der ikke var en del af en landsby, men lå for sig selv. 
Enkeltgårde var især udbredt på sandede jorde og i 
marsken, hvor jorden var mager, hvor størstedelen 
af indkomsten kom fra får, heste og kvægbrug, og 
hvor græs til græsning og høslæt var en mere renta-
bel måde at bruge jorden på end at dyrke korn. Ud 
over produktion af smør, ost og uld var der et stort 
marked for okser og heste i Nordtyskland, og hus-
dyrhold kunne være en indbringende forretning.

Det kan synes paradoksalt, at jordejendom be-
handles i detaljer i loven – i modsætning til jordle-
je – når nu kun en mindre del af befolkningen var 
jordejere. Langt de fleste ernærede sig som tyende, 
daglejere, bestyrere eller som fæstere, hvor de le-
jede den gård, de drev. Forklaringen ligger nok i, 
at loven var skrevet for personer med deres egne 
husstande, og megen velstand var bundet til jord. 
Arvet jord kunne jo ikke indgå i et fælagh, men blev 
betragtet som særeje. Arvet jord kunne heller ikke 
sælges på almindelige markedsvilkår. Ønskede man 
at sælge arvet jord, måtte sælgeren først drage til 
tinget og lovbyde den til sine slægtninge. Det inde-
bar, at slægtningene havde førsteret til at købe jor-
den til en fastsat pris. Reglen gjaldt i princippet alle 
slægtninge generationer tilbage, men de nærmeste 
i slægten havde førsteret. For at købet ikke kunne 
blive omstødt, skulle salget tinglyses på tinget – el-
lers opnåede køberen ikke ejendomsretten. Reglen 
gjaldt, hvad enten der var tale om arvet eller købt 
jord. Tinglysningen sikrede offentlighed omkring 
jordhandler og var formentlig indført for at forebyg-
ge konflikter. Mange diplomer fra middelalderen 
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handler om jordtransaktioner, og her kan man læse, 
at lovens procedurer blev overholdt. Det betød dog 
ikke, at der aldrig opstod konflikter om ejendom. 
Retten til jord var i hele middelalderen en konstant 
kilde til ufred og strid.

For ejerne af enkeltgårde, der ikke var del af et 
landsbyfællesskab, var det ikke så svært at define-
re præcist, hvilken jord de ejede. Lå gården deri-
mod i en landsby, havde man en toft, hvor gården, 
avlsbygninger og køkkenhaver var placeret, og så 
havde man en andel af landsbyens jord. Tofterne 
lå normalt i en cirkel om landsbyens fælles areal, 
forthen, hvor gadekæret og kirken lå, og hvor lands-
bystævnet blev afholdt. Alle gårdbrugerne deltog 
i landsbystævnet, og her bestemte man, hvornår 
det var tid til at så, høste, pløje og opsætte gærde og 
hegn mellem markerne. Der var bøder til dem, der 
ikke overholdt det, man havde vedtaget og aftalt. 
Fordelingen af jorden mellem gårdene gjorde det 
nødvendigt, at alle udførte markarbejdet på samme 
tidspunkt. Man kan forestille sig, at plove og andre 
landbrugsredskaber blev ejet i fællesskab.

Dyrkningsfællesskabet tog udgangspunkt i 
enten to- eller trevangsbrug afhængigt af jordens 
beskaffenhed, men trevangsbrug var nok det mest 
hyppige. Konkret var landsbyens jorder delt ind i tre 
områder kaldet vange, og hvert år blev en af vangene 
sået med vintersæd, oftest rug, en blev sået med 
korn (gerne byg eller havre), der skulle sås i foråret, 
og den tredje vang lå brak og blev brugt til græs-
ning. Hvert år roterede man for at undgå at udpine 
jorden, der kun fik gødning fra husdyrene. Grisene 
gik store dele af året i skovene og åd sig fede i olden. 
Derfor handlede mange bestemmelser i lovene om 
hegn og ansvar for dyr, der kom ind på andres mar-
ker. Hver gårdejer eller -lejer havde ansvar for at 



64 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

sætte hegn op omkring sin toft og deltage i indheg-
ningen af markerne. 

De dyrkede vange var delt ind i et stort antal 
agre, der gerne var lange og tynde, så de var lettere 
at pløje. Antal agre og husdyr hang sammen med 
gårdens størrelse. Størrelsen af gårdene blev gjort 
op i enheden bol. Ordets oprindelse er ukendt, men 
det er sandsynligt, at det som ordet bonde kommer 
af det gammeldanske ord bo. En gård kunne være 
på en helbol, men mange var mindre – fx en halv, 
en fjerdedel eller en ottendedel bol. Det er usikkert, 
hvornår bolinddelingen indførtes, men forskere 
har foreslået, at den kan gå tilbage til vikingetiden 
og have noget at gøre med militærtjeneste eller skatn-
tebetaling. Vi kender en lignende jordinddeling fra 
både det angelsaksiske og det frankiske område. En 
såkaldt rebning inddelte agrene og sikrede, at de 
havde den rette størrelse. Metoden kaldes rebning, 
fordi man brugte et reb af samme længde som den 
aftalte bredde på agrene til at opmåle agrene. Det 
skulle sikre lige lange agre, så alle havde den sam-
me mængde jord til rådighed. Rebning kunne også 
finde sted, hvis der var uenighed om skel, eller hvis 
arvingerne ved arvedeling var uenige om størrelsen 
på arvelodderne.

Håndtering af retssager – processen
En stor del af Jyske Lov handler om, hvilken pro-
cesform der skulle bruges på tinget, når en sag 
blev rejst. Lidt groft kan man sige, at der eksiste-
rede to måder at håndtere sager på: nægtelsesed 
med mededsmænd eller nævn. Nægtelseseden 
kaldtes tylvtered – altså en ed svoret af 12 mænd. 
Mededsmænd ene svor sammen med den anklage-
de, hvis han nægtede sig skyldig, men man forven-
tede ikke, at de kendte til sagens sammenhæng. De 
fungerede i stedet som en slags karaktervidner og 
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skulle sværge på, om de anså den anklagede for at 
være troværdig. I alvorlige sager kunne flere tylvter 
kræves. Det var tilfældet, da kong Abel svor sig fri 
for anklagen om at have stået bag mordet på brode-
ren Erik 4. Plovpenning. Det er ikke svært at fore-
stille sig, at det var nemmere for en rig og indflydel-
sesrig person at finde mededsmænd, end det var for 
en uformuende person uden forbindelser. 

Mededsmændenes ed skulle være enstemmig. 
Nægtede blot en at sværge, så faldt beviset. Afgørel-
ser ved nævn, den anden procesform i Jyske Lov, 
krævede imidlertid kun flertallets stemmer. Nævn 
blev indført i Danmark i årene efter 1215. Her hav-
de paven indkaldt biskopperne til et kirkekoncil i 
Lateranet i Rom, det daværende pavepalads. Beslut-
ninger truffet på et koncil havde lovkraft inden for 
kanonisk ret. Koncilet havde besluttet at forbyde 
gejstlige at deltage, når en person skulle undergå 
jernbyrd, og uden medvirken af en præst mistede 
jernbyrden sin guddommelige legitimation. Derfor 
blev jernbyrd forbudt, og nævn indført i stedet. I 
landskabslovene var et nævn – en gruppe mænd, 
12 fra Østdanmark og otte fra Jyske Lovs område – 
udpeget til at undersøge en sag og sværge under ed, 
hvad de fandt mest sandsynligt. Det var altså op til 
nævningene og ikke tinget eller parterne at belyse 
sagen. I Østdanmark blev nævnene udpeget fra 
sag til sag, mens de i det jyske retsområde var faste 
medlemmer – med undtagelse af kønsnævnet. 

I Jyske Lov er der fire typer særlige nævn. Et, der 
tog sig af sager om tyveri og ejendomskrænkelser: 
ransnævninge. Kønsnævnet – det gammeldanske 
ord køn eller kyn betyder slægt – bestod af slægt-
ninge, og det tog sig af sager om familie- og arveret, 
fx uenigheder ved arvedeling eller jordsager. Bi-
skopsnævningene tog sig af sager om helligbrøde, 
vold, slagsmål og blodsudgydelse på fredlyste 
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tidspunkter som fx helligdage, adventsperioden, 
40-dagesfasten før påske, påsken og pinsen. Endelig 
var der et nævn i hvert herred – det bestod af otte 
sandemænd. Sandemændene skulle finde frem til 
sandheden. Forskere har fremhævet, at det havde 
stor betydning for procesrettens udvikling, at sand-
heden blev målestok for retsafgørelsen i stedet for 
tidligere tiders fokus på at finde en mindelig løs-
ning, som alle parter kunne leve med. Sandheden er 
jo som bekendt ilde hørt, og det var heller ikke altid 
i parternes interesse, at den kom frem. I Jyske Lovs 
fortale understreges det, at ”intet er så godt som at 
følge sandheden”, og i sandemændenes instruktion 
står der, at de skal sværge på det, de finder ”rettest 
og sandest”. 

Kongen udpegede sandemændene – indirekte 
gennem sin lokale repræsentant. Institutionen 
var ikke ny og kom ikke til verden med Jyske Lov. 
Den blev allerede omtalt i 1228, men det er muligt, 
at den kongelige udnævnelse af sandemændene 
og ransnævningene først blev etableret ved den 
kongelige stadfæstelse af loven. Der kan være flere 
grunde til, at den kongelige udnævnelse kom ind i 
loven. Det kunne være vanskeligt at få nogen til at 
påtage sig posten frivilligt, for lønnen var dårlig, og 
positionen kunne nemt bringe personen i miskredit 
i lokalsamfundet. Og hvis nævningene blev fældet 
for mened, var bøden stor. En anden forklaring er, 
at kongen fik styrket sin indflydelse over retsud-
øvelsen på lokalt plan. Den sidste forklaring er dog 
næppe fyldestgørende, for i processystemet var der 
indbygget en kattelem, hvis sandemændene var 
partiske. Hvis deres edsbevis gik i en helt anden 
retning end konsensus i lokalsamfundet, kunne 
mistanke om mened føre til, at sandemandseden 
blev omstødt. Det krævede, at otte af de mest ansete 
mænd i herredet sammen med biskoppen svor på 
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det. Det kan synes mærkeligt, at biskoppen kunne 
blande sig i en sag på herredstinget, men forklarin-
gen er nok, at mened faldt ind under både gejstlig 
og verdslig jurisdiktion. Grunden hertil var, at man 
ikke kun brød den verdslige lov, hvis man begik 
mened. Det var en synd at lyve, og synden var så 
meget desto større, når løgnen blev udtalt under ed 
– og svoret på en hellig bog. Hvis sandemandseden 
underkendtes, var straffen hård. Sandemændenes 
hovedlod blev konfiskeret – det var ellers en straf, 
som man kun så ved alvorlige fredsbrud. Det er 
derfor ikke underligt, at det var svært at finde kan-
didater til posten som sandemænd. Konklusionen 
må være, at selv om sandemandsinstitutionen kræ-
vede kongens godkendelse, kan den ikke ses som en 
styrkelse af kongens magt over den lokale retspleje. 
Snarere tværtimod. Både kirken og de lokale stor-
mænd fik reel indflydelse over retsudøvelsen lokalt, 
da biskoppen skulle støtte de bedste bygdemænds 
(de mest indflydelsesrige mænd i lokalområdet) sag, 
og den offentlige mening nok til en vis grad kunne 
styres af lokale eliter.

Retshistorikeren Poul Johannes Jørgensen 
(1873-1947) påpegede, at vidner spiller en meget 
lille rolle i Jyske Lov, hvis man sammenligner med 
de østdanske love. Det hyppigst brugte vidnebevis 
i Jyske Lov er tingsvidnet – tingsmænd aflagde 
vidnesbyrd om, hvad der var foregået på tinget. Det 
kunne fx bruges som bevis for, at skødning af jord, 
lovbydelse og fledføringer havde fundet sted, og at 
reglerne var blevet overholdt. Ud over tingsvidnet 
deltog vidner især i sager, hvor gerningsmanden var 
grebet på fersk gerning. Jørgensen foreslog, at Jyske 
Lovs bestemmelser om vidner var udtryk for, at 
eksisterende ret blev nedfældet, og at retten på det 
område var mere arkaisk i Vest- end i Østdanmark. 
Samtidig pegede Jørgensen på, at vidner måske var 
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mere brugt i praksis, og den tolkning virker mere 
plausibel. Når vidnerne ikke havde en så fremtræ-
dende plads i Jyske Lov, skyldtes det formentlig, 
at sandemændene og nævningene afhørte vidner. 
Afhøringen var med andre ord ikke en del af den 
offentlige tingshandling.

Uanset om nævn eller mededsmænd afgjorde 
en sag, gjaldt det, at ederne afsluttede sagerne. Der 
var ingen dommer, som skulle vurdere beviserne og 
udmåle en straf. Sanktionen var indskrevet i loven, 
og strafferammer kendtes ikke – loven beskæftigede 
sig ikke med subjektive forhold. På den anden side 
var der heller ikke noget politi eller anden form for 
øvrighed, som sørgede for, at bøder blev betalt, eller 
at ulovligt tilranet gods blev leveret tilbage. Derfor 
var det i praksis sådan, at man forsøgte at indgå 
kompromiser og aftaler. Tinget var den arena, hvor 
man offentligt kunne få støtte til sin sag eller i sær-
lig graverende tilfælde kunne få modparten dømt 
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En tingsforsamling. 
I hele middelalderen 
mødtes ting under 
åben himmel. 
Tingmændene sidder 
på primitive bænke 
af træstokke og hører 
på de fremlagte sager. 
Billedet er fra værket 
Historien om folkene i 
Norden fra 1555, som 
den sidste svenske 
katolske ærkebiskop 
Olaus Magnus (1490-
1557) skrev i sit 
eksil i Rom. Det er 
det eneste kendte 
billede af en nordisk 
tingsforsamling. 
|| Olaus Magnus: 
Historien om folkene i 
Norden

fredløs. Selv om der normalt ikke var en decideret 
dommer på tinget, ved vi, at der i 1200-tallets anden 
halvdel var en dommer på landstingene. Hans rolle 
var dog ikke at være dommer i moderne forstand, 
men mere at være leder af tinget. 

Ære, fred og straf
I det moderne samfund forbinder vi fængslet med 
alvorlige retsbrud, mens betaling af bøder finder 
sted i forbindelse med mindre forseelser. Det bille-
de ses ikke i landskabslovene. Her er fængsel som 
sanktion ukendt – fængsler kendes først i Danmark 
fra 1600-tallet, og den langt mest udbredte sanktion 
var bødebetaling. Endelig var der livsstraffen, men 
den var især forbundet med tyveri. 

Bøderne kan groft deles ind i to kategorier: 
kompensation til skadelidte og bøde til kongen el-
ler biskoppen for brud på freden. Det sidste skete 
dog kun, når der lå forsæt bag gerningen, mens 
uagtsomhed kun straffedes med kompensation til 
skadelidte. 

På gammeldansk bruges det samme ord for bøde 
til det offentlige og kompensation for skade, nemlig 
bot. Her giver det mening at skelne mellem de to be-
greber. Landskabslovene blev indført i en tid, hvor 
kongen gradvis tog større og større del i retsplejen. 
Det kunne legitimeres i kirkens fredsideologi, der 
går tilbage til 1000-tallets Sydfrankrig, som var 
hærget af voldsomme fejder mellem stormænd, der 
generede deres fjender – enten ved ’blot’ at plyndre 
og afbrænde modpartens gårde eller ved ligefrem at 
dræbe bønder for at ødelægge modpartens økono-
miske grundlag. Formålet med fredsideologien var 
at begrænse og opsætte spilleregler for vold og øde-
læggelse. Kompensation og bøder lå som regel på 
enten tre eller 40 mark. Tremarksbøden var langt 
den mest udbredte og var i brug for en lang række 
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mindre forseelser som fx mindre sår, salg uden til-
ladelse, husning af en fredløs, ran og falsk ed, mens 
40-marksbøden først og fremmest handlede om 
brud på freden. 

Når alle bøder blev opgjort i penge, hænger det 
formentlig sammen med, at man kunne sammenlig-
ne lovovertrædelser – ikke fordi man regnede med, 
at de ville blive betalt i klingende mønt. Pengesyste-
met bestod af mark, øre, ørtug og penninge. Pennine-
gen var imidlertid den eneste mønt, der blev slået, 
og en mark svarede til 240 penninge, så det er meget 
sandsynligt, at bøder i stedet blev betalt i naturalier. 
Det er svært at oversætte datidens penge til kroner 
og øre, og det giver mere mening at sammenligne 
med datidens værdier. En mark repræsenterede 
værdien af en ko.

For et moderne menneske var middelalderen en 
voldelig tid. Ikke blot slaver, men også tyende kunne 
blive korporligt afstraffet, hvis husherren eller -fru-
en ønskede det. Samtidig var det ægtemandens pligt 
og ret at opdrage børn og hustru. At det kunne gå 
voldsomt til, kan læses ud fra bestemmelserne om, 
at han måtte tugte dem ”med stok eller hånd, ej vå-
ben”, så længe han ikke gav dem sår med stikvåben 
eller ”sønderslog deres lemmer”. En betragtelig del 
af lovbestemmelserne handler også om sanktioner 
for skader, der opstod i forbindelse med vold. Jyske 
Lov beskæftigede sig især med voldelige krænkelser 
som sår, lemlæstelse, drab og voldtægt.

For både sår og afhugning af lemmer eller anden 
skamfering havde loven et langt katalog over bøde-
satser. Det var alt efter, hvor såret var, om det per-
forerede indre organer, og hvilken legemsdel der var 
hugget af. Legemsdelene var vurderet i forhold til 
mandeboden – betalingen for drab – og betegnelsen 
blev brugt, uanset om der var tale om et drab på en 
mand eller kvinde. Blev tungen, næsen, begge øjne, 
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hænderne eller fødderne eller penissen hugget af, 
skulle der betales fuld mandebod. Penissen er den 
eneste kønsbestemte legemsdel, lovene nævner, 
og at tabet af den skulle medføre fuld mandebod, 
hænger formentlig ikke kun sammen med skam 
og æretab, men også at det forhindrede manden i 
at blive far. Der skulle også bødes for hans ufødte 
barn! Hvis det kun var den ene hånd, fod eller øje, 
skulle der betales halv mandebod. Hvorfor kunne 
noget kosmetisk som næsen koste en fuld mande-
bod? Det skyldes sandsynligvis, at afskæring af næ-
sen var en straf for tyveri – tabet var derfor meget 
vanærende. Ved vansiring så man også på, om det 
var let at dække med tøj eller hat. Kompensationen 
var den dobbelte, hvis arret kunne ses. 

Fred og fredløs var vigtige begreber. Fredside-
ologien ses tydeligst i sagskategorien orbotemal – 
forbrydelser, der ikke kunne sones med bøde. Her 
var gerningen så grov, at den i sig selv førte til, at 
man blev fredløs og sat uden for samfundet, sam-
tidig med at man fik alt løsøre konfiskeret. Det var 
orbotemal at dræbe nogen i deres hjem, på tinget 
og i kirken, på vej til tinget, under leding eller i det 
område, hvor kongen opholdt sig – alle steder var 
fredlyste – og at dræbe nogen, efter at man havde 
modtaget mandebod for deres gerning. Dermed 
brød man det fredsløfte, der skulle gives i forbindel-
se med modtagelsen af mandeboden. 

I løbet af 1200-tallets første del skete der en 
gradvis ændring i synet på krænkelser. Mandebo-
den blev første gang reguleret i Knud 6.s forordning 
for manddrab fra år 1200. Her havde den forurette-
de part stadig mulighed for at vælge mellem mande-
bod eller hævn. Muligheden ses også i Skånske Lov. 
Når vi kommer frem til Jyske Lov, eksisterede mu-
ligheden ikke længere – i hvert fald ikke på papiret. 
Proceduren for mandebodsbetaling stod beskrevet i 
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detaljer i ældre love, mens Jyske Lov er meget kort-
fattet om temaet. Det kan skyldes, at processen ved 
betaling af mandebod var alment kendt i midten af 
1200-tallet, mens den var ny og måtte udpensles i 
den ældre lovgivning. Eller også holdt man med vilje 
processen i overordnede vendinger i Jyske Lov, hvil-
ket kunne give parterne mulighed for at forhandle. 

Princippet for mandebodsbetaling var, at der 
skulle betales en kompensation på tre gange 18 
mark. Hele systemet var etableret ud fra en tanke 
om, at slægten kollektivt betalte og modtog man-
debod. På den måde disciplinerede man folk og 
sikrede, at ret store bøder og kompensationer blev 
betalt. Processen for betaling og modtagelse ifølge 
de ældre love gik ud på, at drabsmanden skulle 
betale den første tredjedel selv, mens de mandlige 
medlemmer af den fædrene og den mødrene side 
af slægten skulle tage sig af de to andre tredjedele. 
Kvinder og gejstlige var undtaget fra at betale eller 
modtage mandebod, medmindre de var den dræb-
tes arvinger. På samme måde skulle kompensatio-
nen modtages. Drabsmandens tredjedel gik til den 
dræbtes arvinger, og slægtsbetalingen gik til de to 
sider af slægten. Slægtskab blev talt fire generatio-
ner tilbage. Når kompensationen var betalt, skulle 
eder udveksles, og freden genoprettes. Det fortæller 
noget om datidens æresbegreb, at drabsmanden og 
hans slægtninge skulle sværge, at havde situationen 
været den omvendte – at en af deres slægtninge var 
blevet dræbt – ville de også have modtaget kompen-
sation. Bodssystemet var mindre ærefuldt end hæv-
nen. Reglerne for mandebodsbetaling var utvivl-
somt et udgangspunkt for forhandling – afhængigt 
af drabsmandens og den dræbtes status. Direkte 
økonomisk kompensation til den dræbtes slægt var 
begrænset. I stedet blev der givet storslåede gaver 
for den dræbtes sjæl, nye altre kom til, pilgrimme 
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blev sendt til alle hjørner af kristenheden, og ikke 
mindst måtte drabsmanden og hans slægtninge 
ydmyges. 

For almindelige mennesker var den økonomiske 
kompensation vigtig, og da dødsstraf erstattede 
mandeboden i 1537 – formentlig som en effekt af 
den lutherske reformation i 1536 – svømmede det 
kongelige kancelli over med bønner fra efterladte. 
De bad så mindeligt om, at man skånede drabsman-
dens liv, så de i stedet for ”liv for liv” kunne modtage 
kompensation.

Voldtægt var i Jyske Lov et orbotemal. Modsat i 
de ældre love, hvor det var en 40-marksforbrydelse 
(svarende til 40 køer!) og sås som hærværk mod 
mandens ejendom, viser Jyske Lov, at gerningen 
blev set som en forbrydelse mod kvinden som indi-
vid. Selv om det kan diskuteres, hvor stor betydning 
det havde for den krænkede kvinde i praksis, er 
det et vigtigt signal om, at man fra lovgivers side 
begyndte at se kvinder som personer med individu-
elle rettigheder. De var ikke længere kun bundet til 
mandlige værgers ære.  

I et samfund uden forsikring, hvor mange men-
nesker levede på eksistensminimum, og tabet af 
opsparingen eller fedegrisen kunne betyde sult og 
nød, er det ikke underligt, at en af de værste forbry-
delser var tyveri. Samtidig spillede ære en stor rolle 
i samfundet. Ved manddrab var udgangspunktet, 
at drabsmanden ville stå ved gerningen og melde 
sig selv. Derfor skelnede lovene også mellem den 
åbenlyse og den skjulte gerning. Åbenlyst tyveri gik 
under betegnelsen ran og blev kun straffet med den 
lave tremarksbøde. Ran fandt sted, hvis man ved 
højlys dag og uden at skjule det gik ind på en andens 
ejendom og stjal. Det var formentlig ofte stormænd, 
der stod bag denne forbrydelse, der var en måde 
at demonstrere magt på. Det forsøgte lovene at be-
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grænse – uden at der i øvrigt var magt eller vilje til 
at sanktionere for hårdt. 

Anderledes var det med almindeligt tyveri. To 
faktorer afgjorde sanktionen: værdien af det stjålne, 
og om det var første eller anden gang, man havde 
stjålet. For førstegangstyveri til en værdi under en 
halv mark var straffen, at det stjålne skulle leveres 
tilbage, og som erstatning skulle man betale den 
dobbelte værdi af det stjålne. Samtidig fik tyven 
tyvsmærke, der varierede fra egn til egn. Det kunne 
enten være brændemærkning, afskæring af næsen 
og ørerne eller piskning, så huden faldt af ryggen. 
Blev en tyv grebet, skulle man kunne se på krop-
pen, om han havde været taget i tyveri før eller ej. 
En barsk, men rationel ordning i et samfund, hvor 
identitetspapirer og straffeattester ikke eksisterede. 
Andengangstyveri eller tyveri for mere end en halv 
mark resulterede i hængning.

Oprindelig var det sandsynligvis helt accepteret, 
at man brugte selvtægt i forbindelse med tyveri og 
bare skulle have tingets accept. Det afskaffes med 
Jyske Lov. Her står der, at tyven skal bringes til kon-
gens lokale repræsentant, der skal hænge tyven, og 
han

”gør ingen synd derved, fordi hans [tyvens] gerning 
har dømt ham, og han [kongens repræsentant] hænd-
ger ham for rettens og kongens magts skyld og ikke 
af hævn. Men bonden må ikke selv hænge sin tyv, 
fordi han gør det af hævn”. 

At tage hævn var en synd, så forbuddet mod selv-
tægt var ikke for tyvens retsstillings skyld, men for 
at beskytte den bestjålnes sjæl. 

Livsstraffen blev næsten kun brugt i forbindelse 
med tyveri. Det eneste andet sted, den optræder i 
Jyske Lov, er i forbindelse med mordbrand. Det er 
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ikke underligt. Ære betød jo meget, og brand er en 
meget æreløs måde at dræbe på, for modstanderen 
har ikke en chance for at forsvare sig.

Militærtjeneste og -skatter
Jyske Lov adskiller sig fra de andre landskabslove 
med sine meget udførlige bestemmelser om leding. 
Ordet dækker over både aktiv militærtjeneste i flåt-
den og afgifter, der skulle betales, hvis leding ikke 
blev udbudt. Ledingen er kun perifert omtalt i Eriks 
Sjællandske Lov, og for Skånelandene er der et 
tillæg til Skånske Lov om leding. Det stammer for-
mentlig fra årtierne efter nedfældningen af loven.

I midten af 1200-tallet var det danske rige ind-
delt i skipæn. Som navnet antyder, har skipæn 
noget med skibe at gøre. I hvert skipæn var der en 
kongeligt udpeget styrmand. Det var hans opgave 
at sørge for, at skipænet kunne stille med et fuldt 
udstyret skib til leding, og han havde komman-
doen over skibet og besætningen, når de drog på 
ledingsfærd. Indtægterne til at bygge og udruste 
skibet kom fra skipænets bønder. Man kan læse ud 
af loven, at styrmanden til tider misbrugte sin posi-
tion til at opkræve uforholdsmæssigt høje afgifter 
af bønderne som betaling for bygningen af skibet. 
Hvis bønderne mente, at styrmanden krævede en 
ublu pris, havde de ret til selv at stå for bygningen af 
skibet. Det er danmarkshistoriens første eksempel 
på prisregulering! 

Ud over at betale til skibet skulle bønderne 
også efter tur stille til aktiv krigstjeneste på skibet. 
Skipænet var underinddelt i havne – ikke i den mo-
derne betydning af ordet, men administrative om-
råder, der hver skulle stille med en mand til leding 
ved indkaldelse. Ledingspligten gik på skift mellem 
bønderne i havnen, og man skulle stille med de så-
kaldte folkevåben: sværd, spyd og jernhat. Ledings-
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pligten var personlig, og bonden kunne ikke stille 
en anden, medmindre styrmanden havde tilladt, at 
han sendte en karl. Loven er tavs om, hvorfor styr-
manden skulle give tilladelse, men man kan forestil-
le sig enten fysisk svaghed eller måske lidt smørelse 
i form af gaver. Sendte en bonde en tjenestekarl 
uden tilladelse, ville karlen blive pisket, og sendte 
han sin slave, ville slaven enten tilfalde kongen eller 
få sin frihed, hvis kongen tillod det. Bønder, som 
ikke skulle stille til leding, skulle betale ledingsafg-
gift de år, hvor de sad over. Embedet som styrmand 
gav en lang række privilegier og var arveligt, men 
kun i direkte mandslinje. Hvis styrmanden ikke 
havde en søn, bestemte kongen, hvem der skulle 
have embedet, når styrmanden døde.

Noget jord var undtaget fra ledingsforpligtigelse. 
Vi ved ikke hvorfor. I stedet skulle der ydes kværsæ-
de af jorden. Ordet kværsæde kommer af kvær, som 
betyder stille eller rolig, og sæde – sidde – altså dem, 
der sad roligt tilbage, når ledingen blev udbudt. 
Kværsædeskatten har formentlig været noget højere 
end den almindelige ledingsskat, da havnebønderne 
ud over aktiv tjeneste også skulle betale for skibet.

Vi ved ikke meget om, hvordan ledingen funge-
rede i 1200-tallets Danmark. Da lovene blev skre-
vet ned, var den gamle ordning med en stor lokal 
ledingsflåde ved at gå af mode og blive erstattet af 
landbaserede militære enheder. Mange var pro-
fessionelle lejesoldater, der tog sig betalt for krigs-
tjeneste. Denne form for krigsførelse krævede, at 
kongerne havde store midler til at betale hærene, og 
regulære skatter erstattede lidt efter lidt den aktive 
ledingstjeneste. Udviklingen var formentlig allerede 
i gang, da lovene blev skrevet, men ledingshæren 
var stadig en vigtig del af krigsførelsen. Erobringen 
af Estland i 1219 ville næppe kunne være gennem-
ført, hvis kongen ikke havde aktiveret ledingen.

Vi elsker jubilæer og 
at fejre os selv. Det var 
også tilfældet i 1941, 
hvor Jyske Lov havde 
700-års fødselsdag. 
Jubilæet blev fejret i 
hele riget med politiske 
taler, kulturelle 
arrangementer, 
et festskrift og 
jubilæumssten som på 
fotoet. Markeringen 
var stærkt påvirket af 
den tyske besættelse, og 
derfor blev Jyske Lov 
fejret som et nationalt 
klenodie og brugt 
som symbol på, at der 
eksisterede en særlig 
dansk retskultur. 
|| Wikimedia Commons
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Tekstens 
overlevering
Jyske Lov er bevaret i ca. 240 manuskripter – det 
er mange flere end de andre landskabslove. Det er 
ikke underligt, for der var mange flere herreder i 
det jyske retsområde end i de to østdanske. I Jylland 
fandtes også seks ud af rigets otte bispedømmer, 
og ved hvert domkapitel skulle man kende landets 
lov, og kirken var ofte involveret i konflikter om 
jord. Af de 240 manuskripter er ca. 160 på dansk, 
ca. 70 på plattysk, og ca. 10 på latin. Det store antal 
plattyske manuskripter skyldes, at plattysk var 
skriftsprog i store dele af Slesvig. Det er også i den 
plattyske version, at Jyske Lov blev trykt for første 
gang i 1486 – kun ca. 36 år efter at Johann Guten-
berg (1390’erne-1468) introducerede trykkekunsten 
i Europa. De latinske tekster blev nok især brugt 
ved domkapitlerne, hvor det administrative sprog 
langt ind i 1400-tallet var latin. Langt de fleste be-
varede lovtekster er fra tiden efter Reformationen i 
1536, og ingen går tilbage til 1241. Det er tit svært at 
datere håndskrifterne, så enhver datering må tages 
med et gran salt, og de fleste manuskripter dateres 
da også inden for et tidsspand på plus/minus 20 
år. Fra lovens første 160 års levetid har vi kun 17 
manuskripter, så det er ikke meget, vi kender til 
udbredelsen før senmiddelalderen. Men behovet 
for en nedskrevet lov steg givet i takt med, at billi-
gere papir begyndte at blive udbredt, så man ikke 
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længere behøvede at bruge det dyre pergament af 
fint kalveskind, der også var tidskrævende at frem-
stille. Med papiret blev bøger meget billigere, og det 
smittede med garanti af på antallet af fremstillede 
eksemplarer. 

Den danske og latinske version af Jyske Lov blev 
trykt i 1504 og allerede genoptrykt i 1508, hvilket 
viser noget om interessen for den trykte lov. I nogle 
årtier efter trykningen blev der ikke lavet mange 
håndskrifter af loven, men i løbet af 1500-tallet 
steg behovet for nye lovbøger, og kopieringen tog til 
igen. Selv om der efter Reformationen kom mange 
nye love, der på det strafferetlige område ændrede 
retstilstanden, var respekten for lovens indhold så 
stor, at ændringerne af Jyske Lov især var sproglige. 
Man moderniserede sætninger og ordvalg, efter-
hånden som det danske sprog ændrede sig. Selve 
lovens indhold ændrede man ikke, heller ikke selv 
om bestemmelser ikke længere var gældende. Det 
gjaldt fx bestemmelser om leding eller strafferet, 
som trofast blev kopieret. 

Det samme var tilfældet, da formynderregerin-
gen under den mindreårige kong Christian 4. sam-
men med rigsrådet besluttede, at der skulle komme 
en ny version af Jyske Lov. Argumentet var, at der 
var mangel på lovbøger, og at mange håndskrifter og 
trykte bøger var mangelfulde eller havde tryk- eller 
skrivefejl. Det betød, at sproget var uforståeligt, og 
at dommerne havde svært ved at vide, hvilken lov 
de skulle følge. I den trykte udgave fra 1590 havde 
man stadig alle bestemmelser med, men sproget 
var mere moderne. Generelt var den nye udgave en 
stor forbedring, da det danske sprog markant havde 
forandret sig fra 1200-tallets midte til det sene 1500-
tal. 

Kort tid efter meddelte kongen via dekret, at 
den nye trykte version var den officielle version. I 
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praksis blev man dog ved med at bruge de gamle 
håndskrifter, og man producerede stadig nye hånd-
skrifter i 1600-tallet. 

Tillæg og senere lovgivning
Selv om man var tilbageholdende med at ændre i 
lovteksten, når nye manuskripter af Jyske Lov lå 
klar, betød det ikke, at retsudviklingen stod stille. 
Især i årtierne omkring 1300 fik riget en hel del ny 
lovgivning. Vi ved ikke meget om processen bag 
lovgivningen, men fra 1304 kan man få et lille glimt 
af processen. I en forordning for Nørrejylland står 
der, at der var nedsat en kommission, som skulle 
oversætte og udvælge nogle af de såkaldte Thords 
lovstykker. Hvem Thord var, og hvilke lovstykker 
der var tale om, ved vi ikke, men det er meget sand-
synligt, at der var tale om en halvprivat optegnelse 
af retsregler og -praksis. Den videre proces kendes 
heller ikke, men det drejer sig muligvis om den 
første del af den lovsamling, som senere blev kendt 
som Thords artikler. Samlingen var oprindelig skre-
vet på latin, og de 97 artikler supplerede Jyske Lov 
og havde bestemmelser, der klarlagde og udbyggede 
lovteksten. En del forklarer ord, ligesom retsprak-
sis fra landstinget i Viborg også er omtalt. Derfor 
har forskere foreslået, at forfatteren var ridderen 
Thord Little (død 1307), der var medlem af det kon-
gelige råd. På et tidspunkt blev samlingen oversat 
til dansk – den findes i flere forkortede udgaver 
– men det var først i 1582, at en komplet dansk 
oversættelse så dagens lys. På næsten samme tid, 
omkring 1570, kom der en plattysk udgave af samlin-
gen til brug i Sønderjylland. Den blev senere oversat 
til højtysk, hvilket viser noget om dens betydning.

Thords artikler er det eneste kendte tillæg til 
Jyske Lov, men i 1400-tallets anden halvdel ud-
arbejdede Viborgbiskoppen Knud Mikkelsen (ca. 
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1400-1478) på latin en samling med forklarende 
kommentarer (glosser) til Jyske Lov. Han sammen-
lignede lovens indhold med kanonisk og romersk 
ret og ville vise, at jysk/dansk ret langt hen ad vejen 
var i overensstemmelse med den lærde ret. Ud over 
kanonisk og romersk ret inddrog han også Thords 
artikler, den sjællandske ret og retspraksis fra 
landstinget i Viborg. Glosserne er de eneste, der er 
bevaret fra dansk middelalder, og samlingen blev 
hurtigt populær. At glosserne var skrevet på latin, 
kan ikke undre. Latin var sproget for den gejstlige 
ret ved domkapitlet, og de romerske og kanoniske 
retssamlinger var skrevet på latin. 

Knud Mikkelsen var den helt rigtige til arbejdet. 
Vi kender ikke noget til hans baggrund, men han 
må have haft en rig familie eller velgører i ryggen. 
Kun på den måde kunne han finansiere sine studi-
er. Mikkelsen fik sin bachelorgrad i humaniora fra 
universitetet i Rostock i 1421, og i 1425 tog han en 
magistergrad fra Erfurt. En humanistisk uddannel-
se var et krav for, at man kunne studere de to vigtig-
ste fag på universitetet: jura og teologi. Mikkelsen 
valgte juraen, og han opnåede at blive doktor i både 
romersk og kanonisk ret og at blive rektor for Erfurt 
Universitet 1434-35, inden han vendte hjem til Dan-
mark. Her beklædte han embedet som dekan ved 
Vor Frue Kirke i København, indtil biskopembedet 
kaldte i Viborg i 1451. Betydningen af glosserne kan 
ses ud fra, at de blev trykt sammen med Jyske Lov 
i 1504 og 1508, og at dele af glosserne fandt vej til 
dansk mellem 1558 og 1582, skønt den danske tekst 
dog mere har karakter af en selvstændig parafrase 
end en egentlig oversættelse.

Jyske Lov i Slesvig
Da Danske Lov blev virkelighed i 1683, var land-
skabslovene ikke længere gældende i kongeriget, 
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men på grund af Slesvigs status som hertugdømme 
og forholdet til Holsten gjaldt Danske Lov ikke i 
Slesvig. Her fortsatte i stedet en retsorden, der be-
stod af en blanding af Jyske Lovs bestemmelser og 
inspiration fra tysk og dansk ret. Man ændrede også 
praksis ved domstolene, hvor en dommer – ligesom 
i kongeriget – ledede retshandlingerne. Det var 
langt mere tidssvarende. De dele af Jyske Lov, som 
blev anvendt i Slesvig, var derfor navnlig inden for 
familie-, arve- og formueretten. På det strafferetlige 
område havde Reformationen ført en hårdere kurs 
med sig. Fx var mandebodsbetalingen blevet erstat-
tet af dødsstraf, og også for en en række seksual -
forbrydelser som incest, sodomi og bigami kom der 
nu dødsstraf. I årene efter Reformationen anvendte 
man især dansk ret i Slesvig, men fra midten af 
1600-tallet begyndte de slesvigske domstole i 
stigende grad at anvende den tyske strafferetslov, 
som den tysk-romerske kejser Karl 5. (1500-1558) 
indførte i 1532, Peinliche Gerichtsordnung, og i 1730 
var den stort set enerådende i hertugdømmet.

Retsordningen i Slesvig var præget af, at der in-
den for hertugdømmets grænser lå byer med egen 
købstadslovgivning og enklaver, som hørte direkte 
under den danske krone. Derfor gjaldt Jyske Lov 
– efter Danske Lov – kun i seks syvendedele af her-
tugdømmet. Det var besværligt at balancere mellem 
alle retsordenerne, og både i 1708 og 1721 måtte man 
indskærpe, at domstolene skulle benytte sig af Jyske 
Lov – ikke Danske Lov. Det tyder på, at det var svært 
for administrationen at acceptere, at den skulle 
bruge en forældet middelalderlov i stedet for en ny 
moderniseret lovbog. I kølvandet på den moder-
niserede danske udgave af Jyske Lov fra 1590 kom 
der også en ny moderniseret trykt udgave af den 
plattyske tekst af Jyske Lov i 1593. En genudgivelse 
så dagens lys i 1603, det samme gjorde en justeret 
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Valdemar Sejr er stadig 
en velkendt figur hos 
den dannede del af 
befolkningen, der er 
det typiske publikum 
på Folkemødet på 
Bornholm. Det blev 
tydeligt illustreret, 
da komiker og 
politisk debattør 
Flemming Jensen 
(1948-) dukkede op 
udklædt som Valdemar 
på Folkemødet på 
Bornholm 2012.
|| Sydslesvigsk 
Forening

udgave i 1717. Fem år efter i 1722 blev det påbudt 
alle domstolene i både de dansk- og tysktalende 
områder i Slesvig at benytte 1717-udgaven. Det var 
medvirkende til, at retssproget i Slesvig endte med 
at være tysk. Ikke dansk.

I 1806 blev der nedsat en kommission, der skulle 
udarbejde en ny lovbog for Slesvig. Arbejdet gik dog 
i stå på grund af krigen i 1807, hvor København blev 
brændt af, og flåden konfiskeret. I 1812 forsøgte 
man sig igen, og denne gang var ambitionen større. 
Målet var at lave en fælles lovbog for kongeriget 
og hertugdømmerne og afskaffe brugen af tysk 
ret i Holsten. Det skete i erkendelse af, at Danske 
Lov med sine strenge straffe og en meget arkaisk 
formue ret var forældet. Også det glippede, og efter-
hånden som det slesvigske spørgsmål kom til at 
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fylde mere og mere i den politiske debat, forsvandt 
støtten til at knytte Holsten nærmere til kongeriget. 

En af vanskelighederne med den slesvigske ret 
var, at den var så sammensat. Selv om man fra 1736 
kunne studere dansk-norsk jura på universitetet i 
København, eksisterede den samme mulighed ikke 
for den slesvigske ret. Den kunne kun studeres ved 
universitetet i Kiel i Holsten. Derfor var 1800-tallets 
fremstillinger af slesvigsk ret på tysk. Den nationale 
bevægelse ønskede i 1830’erne og 1840’erne, at sles-
vigsk ret også skulle kunne studeres i København 
– drømmen gik i opfyldelse i 1848. I den forbindelse 
udgav man en moderne udgave af Jyske Lov i 1853. 
Efter nederlaget i 1864 blev Slesvig optaget i Det 
Tyske Rige, og derefter begyndte tysk ret gradvis 
at blive indført for i 1900 helt at erstatte den gamle 
retsorden. 
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Symbolsk fremstilling 
af Danske Lov malet af 
Christian 5.s 14-årige 
datter, Sophie Hedewig, 
i 1691. Billedet er 
et smukt eksempel 
på enevældens 
selvforståelse. Badet 
i himmelsk lys ligger 
rigsæblet, sceptret og 
kronen med indskriften 
C5 (Christian 5.) og 
Danske Lov. Enevælden 
og loven legitimeres 
guddommeligt af 
Bibelen, sværdet, 
der symboliserer 
magt, og vægten, der 
er retfærdighedens 
symbol. 
|| Kongernes Samling/
Rosenborg Slot

Dermed var det sidste kapitel i Jyske Lovs aktive 
historie skrevet.

Uden for det jyske retsområde
Forskere har i tidens løb diskuteret, om Jyske Lov 
var tænkt som en lov for hele riget eller som en lov-
bog for det jyske retsområde. Spørgsmålet kan ikke 
besvares entydigt. Det er dog påfaldende, at de få 
kilder, der kan bruges som argument for teorien om 
en rigslov, er betydeligt yngre end loven, og at intet 
i de samtidige kilder giver indtryk af, at landskabs-
lovsordningen var ved at blive afviklet. Her skal 
det blot konstateres, som allerede juraprofessor 
Johannes Ephraim Larsen (1799-1856) gjorde det 
i midten af 1800-tallet, at fortalen også findes i de 
øvrige landskabslove, og at den konsekvent refere-
rer til ”landet” – ikke ”riget”. Og når nogle få senere 
krøniker kalder Jyske Lov de danskes lov, er det 
ikke meget af et argument for, at Jyske Lov var mere 
end andet end lige præcis, hvad navnet fortæller os: 
Jyske Lov.

At Jyske Lov ikke var en rigslov, betyder dog 
ikke, at den ikke blev brugt uden for det jyske rets-
område. Ganske vist slog håndfæstningerne allere-
de fra 1300-tallets begyndelse fast, at sager i hvert 
land skulle dømmes efter landets lov, og at ingen 
skulle stævnes uden for sit lands grænser. En mand 
fra Jylland skulle stævnes i sit eget område – ikke på 
Sjælland. Men selv om landskabslovene dækkede 
over et ganske homogent retssystem, var det ikke 
alle retlige områder, som indgik i alle lovene. Der er 
ikke meget, der tyder på, at andre lande anvendte 
Jyske Lov i middelalderen. Lovens største betydning 
var derfor nok, at den blev fortolket ind i de andre 
landskabslove. Fx slog det jyske princip om arv jo 
igennem i hele riget i senmiddelalderen. Kvinder 
arvede altid halvt af mænd. Det blev lov i Christian 
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3.s (1503-1559, konge 1534/36-1559) fjerde Køben-
havnske Reces 1547, § 24, og Den Koldingske Reces 
1558, § 39.

I løbet af middelalderen kom kongens retter-
ting til verden. Tinget var knyttet til kongens per-
son og havde kongen og rigsrådet som dommere. 
I begyndelsen tog kongens retterting sig især af 
jordsager, men gradvis udviklede det sig til en 
slags appeldomstol for hele riget. Før havde det 
ikke været muligt at få en sag appelleret. Når en 
sag blev rejst og vurderet på et ting, var afgørelsen 
endelig. Efter Reformationen opstod der et egent-
ligt instanssystem med appel fra herredstinget 
til landstinget, og landstingets domme kunne ap-
pelleres til rettertinget. Samtidig blev rettertinget 
mere institutionaliseret, og ting – domshandling 
på de kongelige slotte – fandt sted rundt om i riget. 
Rettertinget skulle som princip holde sig til landets 
lov, men især i 1600-tallet ser vi Jyske Lov blive 
brugt både ved lands- og rettertinget uden for det 
jyske retsområde. Det hænger formentlig sammen 
med den moderniserede, trykte udgave. Jyske Lovs 
betydning ved de højere instanser ses også ud fra, 
at rettertinget ved flere lejligheder omtalte den som 
”Loven”.

Lovens retlige betydning efter 1683
I 1683 var det hele forbi. Christian 5. (1646-1699, 
konge 1670-1699) satte kronen på den enevældige 
lovgivningsproces, der begyndte i 1665, hvor Dan-
mark-Norge som et af de første europæiske lande 
fik en nedskrevet forfatning: Kongeloven. Med 
Christian 5.s Danske Lov og Norske Lov fra 1687 fik 
rigerne retsenhed, og det var slut med al tidligere 
lovgivning. 

Christian 5.s love skuede dog først og fremmest 
bagud i stedet for fremad. I 1680’erne stod man 
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Pigen siger til sin 
far, der med Danske 
Lov under armen og 
spanskrøret i hånden 
kommer for at straffe 
sin datter: ”Jeg forstår 
godt, du gerne vil 
understrege din 
autoritet, men er det 
ikke at gøre vel meget 
ud af sagen om den 
knaldede termorude?” 
I 1974 var Danske 
Lovs bestemmelser 
om revselsesret – der 
stammede fra Jyske 
Lov – stadig gældende, 
og tegningen viser, 
hvordan historien 
blev brugt i satiren. 
Revselsesretten blev 
først afskaffet i 1997. 
|| Bo Bojesen/Museet 
for Dansk Bladtegning/
Det Kongelige 
Bibliotek/VISDA

på kanten til oplysningstiden (ca. 1690-1780), hvor 
man på det retlige område begyndte at fokusere 
på fornuft, rationalitet og proportionalitet i stedet 
for en gudsgiven retsorden. Derfor var store dele af 
loven forældet kort tid efter udstedelsen. Selv om 
Danske Lov satte en stopper for brugen af Jyske Lov 
i kongeriget, overlevede ca. to tredjedele af lovens 
bestemmelser i Danske Lov. Danske Lov var i vidt 
omfang en sammenskrivning af den eksisterende 
lovgivning, der var blevet mere og mere uoverskue-
lig. Kongen og rigsrådet havde løbende udstedt nye 
love for hele riget og særlovgivning for steder eller 
persongrupper. Og efter Reformationen var der 
kommet særlove, som regulerede ægteskabsretten 
og kirkeordningen. 

Danske Lov var langt mere omfattende end Jyske 
Lov, så alt i alt kom Jyske Lov til at være fundament 
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for ca. ti procent af Danske Lov. Det var navnlig på 
områder som arve-, formue-, erstatnings- og straf-
feret og regulering af landsbyer og husdyrforhold, 
at Jyske Lov var forbilledet. Landbrugsforholdene 
havde ikke forandret sig meget fra 1200-tallets mid-
te til 1600-tallets slutning. Det var først så småt i 
1700-tallets anden halvdel med indflydelsen fra tysk 
ret og dens brug af romerretten og naturretten, at 
den danske formue- og erstatningsret forandrede 
sig markant. Det var dog især i retspraksis. Det var 
ikke før 1800-tallet, at formue- og arveretten blev 
genstand for ny lovgivning i større omfang. 

Strafferetten havde udviklet sig meget siden 
1200-tallet. Der var nu dødsstraf for drab, og sæ-
delighedsbrud var efter bruddet med den katolske 
kirke kommet ind under den verdslige ret. På andre 
områder var der dog ikke sket meget. Tyveri straf-
fedes stadig hårdt. Selv om man med Danske Lov 
forsøgte at afskaffe dødsstraffen for tyveri, holdt 
det kun i syv år, før den blev genindført i 1690. Sår, 
lemlæstelse og afhugning af lemmer udløste stadig 
bodsbetaling. Udgangspunktet for det var Jyske Lov. 

Det ældre håndskrift 
af Jyske Lov, C37, 
blev overrakt til 
kulturminister Per Stig 
Møller (1946-) af den 
svenske rigsbibliotekar 
Gunnar Sahlin (1946-) 
i 2011. Samtidig fik 
Sahlin overdraget et 
af de få håndskrifter 
af den svenske 
Södermannalag, 
der blev opbevaret 
på Det Kongelige 
Bibliotek. Til stede 
ved overrækkelsen 
var også Det Kongelige 
Biblioteks direktør 
Erland Kolding 
Nielsen (1947-2017), 
der fik aftalen i stand. 
Der er tale om en 
langvarig låneaftale, 
så ejendomsretten til 
manuskripterne blev 
ikke overdraget. 
|| Jens Dresling/Ritzau 
Scanpix
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Politisk og
nationalt

symbol
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En national-
romantisk 
myte
Den politiske brug af landskabslovene begyndte 
allerede i 1282. I årene inden havde der været store 
konflikter mellem kongen Erik 5. Klipping og en 
gruppe stormænd, der mente, at kongen havde 
tiltaget sig alt for megen magt. Klipping brugte lov-
givningen om majestætsforbrydelse til at fængsle og 
henrette politiske modstandere og konfiskere deres 
gods på et meget tvivlsomt grundlag, men også skat-
tebyrden og særafgifter til kongen var eksploderet. 
Løsningen på konflikten blev et kompromis, der 
mundede ud i Erik Klippings håndfæstning. Her 
var der retningslinjer for retspleje, skat og kirke, og 
kongen lovede også i § 5: 

”Vi forordner også og lover fast at overholde ubrøde-
ligt salig Kong Valdemars Love, således som de står 
i hans lovbøger, idet vi tilbagekalder som fuldstæn-
digt ugyldige alle misbrug og afvigelser, indført mod 
lovene”. 

Når kongen henviste til misbrug og afvigelser, var 
det blandt andet lovgivningen om majestætsfor-
brydelser. Brugen af udtrykket Kong Valdemars 
Love om landskabslovgivningen var et billede på en 
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retfærdig og god retstilstand og pegede tilbage til ’de 
gode, gamle dage’. Betegnelsen var i brug indtil Dan-
ske Lov, og eftertiden så også Valdemar 2. Sejr som 
en retfærdig og god konge. Hans tilnavn i middelal-
deren var da heller ikke Sejr, men Lovgiver.

I moderne tid har landskabslovene og specielt 
Jyske Lov også været brugt i en politisk kontekst 
som illustration af en ideel tid, som nutiden burde 
spejle sig i. 

1200-tallets samfund var præget af meget store 
sociale og juridiske forskelle. En stor del af befolk-
ningen var henvist til at leve som løsarbejdere, 
tjenestefolk eller slaver, og selv blandt dem, der 
havde en gård – selveje eller fæstet (lejet) – var de 
sociale forskelle enorme. Kvinderne var underlagt 
værgemål og var umyndige hele livet. De kunne 
ikke indgå aftaler på egen hånd, føre sager i retten 
og havde ikke økonomisk råderet over deres be-
siddelser. Derfor er det interessant, at historikere 
og politikere ofte har set lovene som udtryk for et 
idealsamfund med frie, lige bønder, der ejede jord, 
ligesom de tog del i det politiske og retlige liv på tin-
get. Dette billede af middelalderens samfund, som 
opstod i 1700-tallets slutning og voksede sig stærkt 
i 1800-tallet, afspejler samtidens ideologi. Fortiden 
blev holdt op som et spejl for samtiden, hvor bon-
defrigørelse og selveje stod stærkt på den politiske 
dagsorden, og adelens godser begyndte at blive ud-
stykket, så vore dages landskab med enkeltstående 
selvejergårde opstod. Den private ejendomsret var 
et ideal, som også udtrykkes i Grundlovens fri-
hedsrettigheder, og landleje blev set som et tegn på 
undertrykkelse af bondestanden. Der er naturligvis 
tale om et meget forenklet og politiseret billede af 
fortiden, da lejens brugsrettigheder og arvefæste 
nemt kunne give jordbrugerne større økonomisk 
sikkerhed og velstand. Risikoen for social deroute 
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ved brand eller misvækst var faktisk langt mindre 
med en velstående jordejer i ryggen.

Ideen om et oprindeligt dansk rige bestående 
af frie og lige bønder går tilbage til 1700-tallets 
slutning, hvor godsejer og historieforfatter Tyge 
Rothe (1731-1795) i værket Nordens Statsforfatning 
før Lehnstiden, og da Odelskab med Folkefriehed 
fra 1781 skrev om folkefrihed i Norden. Rothe var 
inspireret af tysk forskning, og med udgangspunkt 
i landskabslovene fik han skabt et nordisk narrativ 
om ’urtilstanden’ med frie jordbesiddende bønder. 
Rothes værk blev skrevet under enevælden, hvor 
man ikke stillede spørgsmål ved de forfatningsmæs-
sige forhold, for hvis man gjorde, ville skriftet aldrig 
slippe gennem censurens nåleøje. 

Til gengæld var 1770’erne og 1780’erne en tid, 
hvor landbrugsstrukturen var til diskussion. 
Stavnsbåndet havde siden indførelsen i 1733 bety-
det, at alle mænd i alderen mellem 14 og 36 år, fra 
1764 endda mellem 4 og 40 år, født på en godsejers 
jord ikke måtte forlade godset uden ejerens tilla-
delse. Desuden skulle de stille til militærtjeneste. 
Jordejerne var meget ivrige efter at holde på ar-
bejdskraften, dels fordi de havde pligt til at stille 
soldater til krigstjeneste, dels fordi godsets jorder 
i høj grad blev dyrket af fæstebønder, der gjorde 
hoveri – arbejdstjeneste et antal dage om året – på 
godsets marker. Stavnsbåndet betød, at der ikke 
var fri konkurrence om arbejdskraften. Kritikerne 
ønskede stavnsbåndet ophævet, og de ville have 
landboreformer. Reformerne skulle gøre det mu-
ligt for bønderne at købe deres gårde og flytte ud 
af landsbyen og dyrkningsfællesskabet, der havde 
eksisteret siden middelalderen. Dyrkningsfælles-
skabet var en hæmsko for et effektivt og moderne 
landbrug. Ideen om, at det danske rige byggede på 
jordbesiddende bønder, blev et stærkt argument for 
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Indgangen til 
Københavns 
Byret prydes af de 
indledende ord til 
Jyske Lovs fortale. 
C.F. Hansens (1756-
1845) nyklassicistiske 
bygning er fra 1815 og 
blev bygget i kølvandet 
på englændernes 
bombardement af 
København (1807) 
og statsbankerotten 
(1813), hvor de 
nationalromantiske 
bevægelser stod 
stærkt. Indtil 1905 
husede bygningen både 
rådhuset og byretten. 
|| Christian Lindgren/
Ritzau Scanpix

selveje i den politiske proces, der i sidste ende førte 
til stavnsbåndets afskaffelse i 1788 og landborefor-
merne og bondefrigørelsen.

Rothes tanker blev hurtigt integreret i historie-
skrivningen og kom til udtryk i historikeren C.F. 
Allens (1811-1871) ikoniske Haandbog i Fædrelandets 
Historie fra 1840, der står som et monument over 
den nationalliberalistiske ideologi, som begyndte at 
spire frem i 1830’erne. Nationalliberalismen var en 
politisk bevægelse, der ønskede et opgør med ene-
vælden og ville indføre et konstitutionelt monarki. 
Bevægelsen var stærkt nationalistisk og ønskede 
Slesvig indlemmet i det danske rige, samtidig med 
at bevægelsen byggede på en liberal ideologi, hvor 
privat ejendomsret var et ideal. For de nationallibe-
rale var historiske argumenter vigtige i den politi-
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ske retorik, og Jyske Lov var vand på deres ideologi-
ske mølle. Fortalen sagde jo, at landet skulle bygges 
på lov, og at kongen skulle have landets samtykke til 
lovgivningen. 

I 1800-tallet og indtil midten af 1900-tallet stod 
fortællingen om de frie lige bønder stort set uimod-
sagt, selv om billedet efterhånden begyndte at blive 
mere nuanceret. I takt med at de demokratiske og 
sociale reformer slog igennem, mistede historie-
skrivningen sit politiske argument. Der var ikke 
længere brug for historien til at legitimere politisk 
frihed. Derfor er det heller ikke underligt, at da 
den historiematerialistiske (marxistisk inspireret 
teoribrug) bølge ramte dansk historieforskning om 
middelalderen i 1960’erne og 1970’erne – nok mest 
markant udtrykt i professor Niels Skyum-Nielsens 
(1921-1982) værk Kvinde og slave fra 1971 – blev land-
skabslovene ikke længere set som lighedens, men 
ulighedens love. I den tilgang udnyttede jordejerne 
de besiddelsesløse. 

Det er slående, at når historieskrivningen fra det 
sene 1700-tal frem til midten af 1900-tallet behand-
lede oldtidens og middelalderens bonde, var idealet 
bonden som gårdejer og jordbesidder. At eje bolig 
og jord var lig med frihed, mens gård- og jordleje var 
symbol på undertrykkelse. Historiesynet afspejler 
ikke blot samtidens politiske og økonomiske virke-
lighed, hvor den formuende mand, bonde og borger 
gradvis opnåede politiske rettigheder, men også ide-
en om den private ejendomsret som basal for men-
neskelig frihed. Synsvinklen blev først præsenteret 
i den engelske læge og filosof John Lockes (1632-
1704) værk To traktater om styreformen fra 1690 og 
kom til at spille en central rolle for de frihedsret-
tigheder, som optræder i de frie forfatninger fra 
1700-tallets slutning. Vi står her over for noget, som 
ikke blot historisk men også i det moderne samfund 
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spiller en stor rolle i forståelsen af fortiden. Det er 
ret parakdoksalt, for en stor del af befolkningen har 
i dag reelt ikke fuld ejendomsret over deres bolig – 
enten fordi den er lejet, er andel eller er belånt. 

At kvinderne var holdt uden for enhver politisk 
og økonomisk indflydelse, og at der eksistererede 
et stort fattigt landproletariat, så man ikke som et 
problem i hverken middelalderen eller 1800-tallet. I 
begge perioder var husbonden i centrum. Det selek-
tive syn på frihed og lighed ses også i Danmarks før -
ste frie forfatning fra 1849, hvor stemmeret var nov-
get, der var forbeholdt mænd med egen husstand. 
Det var først 66 år efter i 1915, at kvinder og folk i 
andres tjeneste opnåede politisk frihed. Og det var 
først i 1857 og 1899, at ugifte og siden gifte kvinder 
blev fritaget for værgemål og juridisk blev ligestillet 
med mænd. 

Den økonomiske ligestilling lod vente på sig – og 
lader vente på sig?

En demokratisk lov?
Det hører til undtagelserne, at en flere hundrede år 
gammel lov nyder interesse uden for det videnska-
belige miljø. Ingen andre landskabslove fra middel-
alderen eller noget så historisk betydningsfuldt som 
Danske Lov har en brøkdel af den bevågenhed, som 
Jyske Lov nyder. Det er tankevækkende, hvordan 
spredte punktnedslag i vores lange historie i dag 
bruges i kampen om definitionen af vores nationale 
identitet. Det gælder vikingetiden, kong Christian 
4., 1864 og Jyske Lov.

Også i nyere tid har mange kastet deres kærlig-
hed på Jyske Lov. Demokratikanonen fra 2008 blev 
udarbejdet som rettesnor for skolernes undervis-
ning i demokratiets historie. Her kan vi læse: 
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Ordene ”Med lov 
skal land bygges” er 
blevet folkeeje, og da 
gruppen World Wide 
Words i 2015 holdt 
en graffitiworkshop i 
Roskilde for at pynte 
en mur med budskab 
om kærlighed, kom 
den gamle fortale til at 
indgå i en helt anden 
sammenhæng.
|| Juse One/Brandon 
Lewis
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”Jyske Lov [...] rummer forestillingen om en retsor-
den, der udsprang af en pagt mellem hersker og folk 
og hviler på en objektiv og suveræn retfærdighed. 
Pagten var nødvendig for samfundslivet og ubryde-
lig; den der brød den ”handler åbenbart mod Gud”, 
som fortalen siger”. 

De nationalliberale i 1800-tallet kunne med deres 
fokus på sammenhængen mellem nationen og 
folket udtrykt gennem en fri forfatning ikke have 
skrevet det bedre! Der er bare det lille problem, at 
fortalen ikke taler om en pagt mellem kongen og 
folket, men derimod om at folket skal være kongen 
hørigt og lydigt, da han er indsat af Gud til at sørge 
for fred og retfærdighed. Der er tale om en gudsgi-
ven samfundsorden, som intet har at gøre med en 
demokratisk pagt mellem folk og hersker. 

Alligevel valgte man fra politisk side, at grund-
skole- og ungdomsuddannelseselever skal lære, at 
den danske stats demokratiske tanker kan føres 
lige så langt tilbage i danmarkshistorien, som vi har 
forfatningsretlige dokumenter. Man kan kun gisne 
om, hvilke politiske motiver der ligger bag denne 
brug – eller rettere misbrug – af danmarkshistorien, 
hvor en teokratisk retsideologi bliver hyldet som 
demokratisk. Men det er interessant, hvorfor det er 
så vigtigt at få Jyske Lov passet ind i demokratiets 
historie, at det overskygger historiske kendsgernin-
ger. 

Kort sagt står kanonen ikke som garant for folke-
oplysning, men giver tværtimod et bidrag til folke-
fordummelsen.

I juni 2013 ramte Jyske Lov forsiderne af lan-
dets aviser. Direktøren for Det Kongelige Bibliotek, 
Erland Kolding Nielsen, udsendte en pressemed-
delelse om, at det nu var bevist, at Jyske Lov i virke-
ligheden var den første lov for hele det danske rige. 
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Påstanden blev understøttet i en artikel i tidsskrif-
tet Skalk og byggede på gammelkendte argumenter 
og en udokumenteret omdatering af manuskriptet 
C37 til tiden omkring 1245. Forskere gik imod på-
standen, og der var ikke noget i argumentationen, 
der ændrede på, at det er meget usandsynligt, at 
Jyske Lov var tænkt som en rigslov. 

Forskningsdiskussionen er dog ikke det mest 
interessante. Hvorfor var medierne så interesserede 
i at bringe en historie om, at det danske rige opnåe-
de retsenhed i 1200-tallet som et af de første lande 
i Europa? Medierne malede et billede af Danmark 
og danskerne som forgangsmænd i opbygningen 
af retsstat og nationalitet. Man kan ikke lade være 
med at tænke, at ønsket om at gøre Jyske Lov til en 
rigslov mere handler om lovens betydning for vor 
moderne selvforståelse end om middelalderens 
virkelighed, og at ønsket hænger sammen med en 
opfattelse af, at vor danske kultur både i dag og 
historisk set – modsat ikke-vestlige kulturer – er 
oplyst, sekulær og demokratisk. 

Alt efter hvordan man ser på Danmarks place-
ring i den kristne europæiske kultur, kan man så 
finde det ærgerligt eller betryggende, at store dele af 
Jyske Lov bygger på fælleseuropæisk, kristent tan-
kegods i en dansk variant.
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Videre læsning

Andersen, Per: Studier i dansk proceshistorie. Tiden indtil 
Danske Lov 1683. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
2010 
Historikere og retshistorikere som Ole Fenger, Michael H. 
Gelting og Ditlev Tamm har beskrevet de danske landskabs-
love. Per Andersen har kortlagt den procesretlige udvikling, 
lovene og manuskripttraditionen. 

Kroman, Erik og Stig Iuul: Danmarks gamle Love paa Nu-
tidsdansk bind 1-3. København 1945-1948
Jyske Lov og de øvrige landskabslove findes i flere moderne 
oversættelser. Dette er den mest brugte.

Reitzel-Nielsen, Erik (red.): Med Lov skal Land bygges. 
Arnold Busck 1941 & Fenger, Ole og Chr. R. Janssen (red.): 
Jydske Lov 750 år. Viborg 1991
Forskningen i Jyske Lov er opsummeret og systematiseret i 
to festskrifter, der udkom i forbindelse med 700-årsjubilæet i 
1941 og 750-årsjubilæet i 1991. Samlingerne udgør den bedste 
indføring i Jyske Lov. 

Skautrup, Peter, Stig Iuul og Peter Jørgensen (red.): Dan-
marks gamle Love med Kirkelovene bind 2-4. Det danske 
Sprog- og Litteraturselskab 1933-1961
Et udvalg af originale manuskripter af landskabslovene med 
variationer og kommentarer er trykt sammen med en plat-
tysk og latinsk udgave af Jyske Lov.

Vogt, Helle: Slægtens funktion i nordisk højmiddelalderret. 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005
En komparativ undersøgelse af, hvordan pligter og rettig-
heder mellem slægtninge formede store dele af de nordiske 
landskabslove. Fokus er især på kollektiv mandebodsbeta-
ling, arveret og jordtransaktioner.

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen.
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100 danmarkshistorier 
Danmarks historie serveret i små og over-
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter, arkiver og museer tager i 100 
bøger a 100 sider fortiden under kærlig 
 behandling og fortæller med vid, humor og 
kløgt om det, der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Spil med i MegaNørds app Dyst!, og dyst  
med vennerne om Danmark og  dengang.

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet og 
gjort det muligt at udgive og formidle de 100 
danmarkshistorier.

Find info på 100danmarkshistorier.dk
Her kan man også tegne abonnement.

Se bøgerne i serien indtil nu

http://danmarkshistorien.dk
http://HistorieLab.dk
http://100danmarkshistorier.dk
https://unipress.dk/bogserier/100-danmarkshistorier#publications
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Udsnit af fortalen 
til Jyske Lov fra 
manuskriptet Codex 
Holmiensis (fra 
1200-tallet), der blev 
landskendt, da det i 
2013 blev deponeret 
på Det Kongelige 
Bibliotek.
 || Jens Dresling/Ritzau 
Scanpix 
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