




Ole Fenger
22. januar 1931 - 7. maj 2003

Af Ditlev Tamm

Ole Fenger var i årene 1972-2001 professor i retshistorie ved Aarhus Uni
versitet. Han indvalgtes som medlem af dette selskab i 1986.

De mindeord, som her tales om Ole Fenger, tales af en kollega i Køben
havn. De tales ikke af en nær kollega endsige en nær ven, men af en bety
deligt yngre kollega, som med den distance, der nu en gang inden for visse 
fagområder er mellem ikke blot mennesker, men også universiteter i samme 
land, har haft glæde af en kollegas videnskabelige arbejde, haft anledning 
til lejlighedsvise og korte meningsudvekslinger, men ikke stået i et fagligt 
forhold, der for nogen af parterne har virket egentlig befrugtende. Retshi
storie i Aarhus og retshistorie i København var to verdener hver for sig, og 
de mødtes i virkeligheden kun med store mellemrum i dette selskab.

Ole Fenger blev født den 22. januar 1931 i Esbjerg, og han døde 72 år 
gammel den 7. maj 2003. Han blev student fra Århus 1950 og juridisk kan
didat fra Aarhus Universitet 1956. I årene fra 1957 til 1963 drev han prak
tisk juridisk virksomhed først som advokatfuldmægtig og siden som dom
merfuldmægtig. Samtidig læste han historie på Aarhus Universitet og blev 
i 1963 cand. art. i historie. Samme år knyttedes han som amanuensis til 
faget retshistorie hos juristerne ved Aarhus Universitetet.

I 1952 var Thøger Nielsen blevet professor i retshistorie i Århus, men 
han havde ret hurtigt orienteret sig i retning af skatteretten (uden dog at 
miste følingen med retshistorie helt), så der var brug for nye kræfter både 
i undervisningen og forskningen. I 1964 forlod Thøger Nielsen Århus efter 
at være blevet kaldet til et nyoprettet professorat i skatteret i København, 
og herefter stod Ole Fenger alene med ansvaret for retshistorien.

Hans område var først og fremmest middelalderens retshistorie, og der 
er ikke umiddelbart nogen, som med hans indsigt i både jura og historie 
kan fortsætte, hvor han slap.

Ole Fengers største force var måske ikke ligefrem rekrutteringen af in
teresserede til sit fag, men det er et sørgeligt tidens tegn, at hans univer
sitet ikke i højere grad har følt et ansvar for faget og sørget for, at der i det 
mindste fastholdtes en stilling i retshistorie, så der fortsat kunne udbydes 
forskningsbaseret undervisning i faget.

Som professor i retshistorie var Ole Fenger den, som i Århus holdt fast 
i faget og sikrede, at den historiske dimension i det juridiske studium var til 
stede, men egentlig trivedes han vist bedst med historikere. Som person
lighed virkede han udadtil rund og lun, og ikke blot på universitetet, men 
også i en række andre sammenhænge kunne man trække på viden og ar
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bejdskraft og lyst til at være sammen med andre, der delte hans interesser 
og helst i Århus. Han var således i perioder præsident for det lærde selskab 
i Århus, i bestyrelsen for Forhistorisk Museum Moesgård, i bestyrelsen for 
Bymuseets venner og købstadsmuseet Den gamle By, og på nationalt plan 
gjorde han bl.a. en indsats som konsulent i Det danske Sprog- og Littera
turselskab.

Han deltog ikke meget i internationale møder for retshistorikere, men 
især i de senere år blev han glad for at rejse i Sydeuropa på længere ophold, 
og han udviklede sammen med sin kone, der var lektor i fransk, en betydelig 
- og forståelig - galopperende frankofili, der i 1990'erne resulterede i flere 
studieophold i Frankrig med afstikkere til både Italien og Spanien.

Som videnskabsmand stod Ole Fenger i gæld til en lang tradition i dansk 
retshistorie, som han både fortsatte og fornyede. Faget retshistorie i Dan
mark fører sine aner tilbage til Peder Kofod Ancher, som i årene 1769-1776 
udgav en Dansk Lov-Historie, som er et af de juridiske hovedværker i det 
18. århundrede. Kofod Ancher var inspireret af den franske filosof Monte
squieu, og retshistorikere kan godt lide at vedkende sig denne arv fra år
hundredets bog om lovenes ånd. Grænsen mellem retshistorie og det, som 
juristerne kalder gældende ret, gik på Kofod Anchers tid og endnu langt 
frem i tiden ved Danske Lov fra 1683, men storhedstiden og det forsknings
mæssige tyngdepunkt var de danske landskabslove, Jyske Lov fra 1241 og 
de lidt ældre love fra Skåne og Sjælland.

Et forskningsmæssigt nybrud skete i 1920'erne og 1930'erne, da Poul 
Johannes Jørgensen i en række afhandlinger påviste, at landskabslovene 
ikke var blevet til på en gang, men at man i lovene kan finde gamle og 
nye lag side om side. Lovene var altså ikke uden videre en nedskrivning af 
ældgammel ret, men en skriftlig fiksering af en ret, som på mange punk
ter var i forandring på det tidspunkt, lovene blev nedskrevet i den form, vi 
kender dem.

Denne tradition for at beskæftige sig intenst med landskabslovene fort
sattes af Stig luul. Poul Johannes Jørgensen tog især strafferetten og pro
cessen op, mens luul i sin disputats fra 1940 påviste, at familieformueord- 
ningen heller ikke, når lovene studeredes nøjere, kunne hævdes at være 
meget gammel. Ikke mindst en styrket kongemagt og kirken som en dy
namisk og revolutionerende kraft i samfundet havde spillet en stor rolle for 
landskabslovenes formulering.

Undervisningen og forskningen i retshistorie var stærkt præget af denne 
orientering mod middelalderen. I København læste vi i Stig luuls tid endnu 
i 1960'erne Jyske Lov og Skånske Lov, mens der ikke blev trukket mange 
forbindelser frem til retten i dag. Det var medvirkende til at give faget et 
vist antikveret og støvet præg, som bl.a. Thøger Nielsen søgte at afhjælpe 
ved at skrive disputats om retsforholdene i det 18. århundrede, hvorved 
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han altså overskred den magiske grænse 1683. Det har andre gjort efter 
ham, men karakteristisk for Ole Fengers forskning er, at han vendte tilbage 
til dansk middelalderret, som han ville anskue i lyset af den nyere uden
landske forskning.

Hans hovedværk er disputatsen Fejde og Mandebodfra 1971. Det er en ma
stodont på 556 sider. Emnet er centralt for udforskningen af landskabslovene. 
Det drejer sig om ansvarssystemet, hvor ordet fejde angiver den hævnme
kanisme, som aktiveres ved manddrab, og mandebod den kompensation, 
som drabsmanden og hans familie kan betale for at undgå hævn. Det nye 
hos Fenger er, at han udvidede perspektivet fra den mere juridiske tilgang 
til kilderne som lovgivning og satte dem ind i en sammenhæng, som var 
bestemt af etnografisk viden om andre samfundsformer, hvor centralmag
ten var svag eller ikke-eksisterende, og hvor familien spillede og spiller en 
grundlæggende rolle. Det er let at gøre indvendinger. Ole Fenger benytter 
endnu det af antropologerne bandlyste begreb "primitiv ret", og meget er 
refererende, men der er næppe tvivl om, at Fengers disputats ikke mindst 
for mange historikere åbnede øjnene for betydningen af landskabslovene 
som kilder til middelalderens samfundsforhold. Samtidig var den med til 
at sætte spørgsmålstegn ved den meget juridisk orienterede beskæftigelse 
med disse love, hvor samfundsforholdenes betydning var reduceret i forhold 
til en mere juridisk tilgang til kilderne ud fra lidt for moderne forestillinger 
om sammenhæng i teksten. Og hertil kommer, at disputatsen var skrevet 
med inspiration fra samtidig tysk forskning om betydningen af landefred 
og også derved var med til at sætte landskabslovene i et nyt internationalt 
lys, der dog stadig var præget af dansk og tysk forskning, mens Fenger den
gang endnu ikke helt havde blik for større europæiske sammenhænge, som 
ville have ført ham til både Sicilien og Spanien, hvor der fandtes paralleller 
til den danske middelalderlovgivning. Men det kom senere.

Det var en af Fengers kongstanker, at dansk middelalderlovgivning i for 
høj grad var blevet læst med moderne øjne og dermed set i lyset af nyere 
tids retssystem og rettighedsbegreb. Særlig mente han, at forskningen i alt 
for høj grad overførte et moderne begreb om "stat" på middelalderen og 
dermed også førtes på vildspor, når det gjaldt om at forstå, at der ikke var 
tale om en lovgivningsmagt i moderne forstand, men at samfundet og ret
ten i langt højere grad beroede på overenskomst. Også ejendomsbegrebet 
i middelalderen var et andet end vort, som han påviste som led i en stor 
undersøgelse af middelalderens byer. Middelalderen og dens ret blev på 
den måde mere "anderledes", og det har virket inspirerende på ikke mindst 
yngre historikere, der gerne vil se landskabslovene i en sådan bredere sam
menhæng, og det er jo også godt nok, så længe man ikke glemmer, at det 
nu en gang er love, og at de også hører hjemme i en sammenhæng, som 
jurister er uddannet til at forstå sig på.
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Efter disputatsen har Fenger publiceret en række mindre til dels popu
lære retshistoriske bøger. I Romerret i Norden, som bygger på et bidrag til 
et fransk samleværk (lus romanum medii aevi V, 14 (1981)) brød han må
ske nok ind ad en allerede åben dør i sin påvisning af romerrettens betyd
ning for dansk ret, men på en eller anden måde har det i den danske af 
grundtvigsk bragesnak om sort skole og nedladende holdning til romersk 
autoritær kejser- og pavemagt prægede diskussion været svært at trænge 
ind med den erkendelse, at dansk ret er afgørende influeret af den form for 
juridisk tænkning, som bygger på romerretten og trængte ind i europæ
isk retsliv med genopdagelsen af de romerske retskilder ved universitetet i 
Bologna i middelalderen.

Med udsendelsen i 1983 af bogen Adel forpligter... s.m. E. Ladewig 
Petersen forlod han en stund middelalderen for at beskrive det retlige grund
lag for dansk adels gældsætning i årene 1570-1660. Bogen er udkommet 
i dette selskabs skriftserie som Historisk-filosofiske meddelelser 51:1. Ved 
udarbejdelsen af denne afhandling kunne han trække på kendskab til ade
lig gældsætning erhvervet som tilsynsførende ved Det danske Sprog- og 
Litteraturselskabs udgivelse af private domssamlinger fra den periode og 
sit arbejde med at udpønse et detaljeret register til udgivelsen af danske 
tingbøger.

Bogen Gammeldansk ret fra samme år - med sin for forfatterens lune 
karakteristiske hentydning til en kendt - efter nogles mening ildesmagende 
dansk bitter - er en populær indføring i forfatterens tanker om at undgå 
moderne læsning af fortiden. Fenger kunne skrive, så det kunne forstås, og 
det viste han også i det fjerde bind af Gyldendal og Politikens Danmarks 
Historie om perioden 1050-1250, som udkom i 1989. Bindets titel var "Kir
ker rejses alle vegne", og her fik han på ny lejlighed til at benytte de gamle 
retskilder og understrege, at "lov" i middelalderen ikke betød lov i moderne 
forstand. Og heller ikke her fornægtede hans lune sig, når han i en digres
sion citerer en lille pige, som i en stil om nytten af vand skrev, "at vi uden 
vand ikke kunne sejle til vore øer".

Det er jo helt sjovt, og denne hyggelige måde at formidle på be
nyttede Fenger også i en lang række kronikker og mindre afhandlinger om 
emner fra især middelalderens ret. Karakteristiske titler er Fred og ret i mid
delalderen (1993) eller Om at makke ret (1998).

Et af de spørgsmål, en professor i retshistorie står overfor, er, hvad man 
skal undervise i. Skal tyngdepunktet lægges i middelalderen, skal det læg
ges på dansk retsudvikling, og hvor langt skal man gå, eller skal man prøve 
at være international? De studerende ved som regel ingenting om historie, 
og faget retshistorie er for juristerne et lidt særpræget indslag i den juri
diske dagligdag, som det kræver konstant kamp at fastholde. Men hvem 
kunne forestille sig jurister, der ikke kendte lidt til romerret, vidste om Jyske 
og Danske Lov eller havde hørt om naturret, Anders Sandøe Ørsted eller 
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dansk retsvidenskabs traditioner og historie? Det kan nogle jurister faktisk 
forestille sig, og derfor er det vigtigt, at læsestoffet er rigtigt og pædagogisk 
tilrettelagt, og at faget er opmærksom på ændrede indlæringsvaner, når det 
gælder historie. I de første år undervistes i Århus efter Fengers kompendium 
i retshistorie, som byggede på Thøger Nielsens disputats om retspraksis i 
det 18. århundrede. Det blev med årene lidt hård kost for de studerende, 
og det endte med en svensk lærebog i europæisk retsudvikling suppleret 
af et lille hæfte på 50 sider om grundrids af den danske retshistorie forfat
tet af Fenger og Stig Jørgensen. Først sent skrev Fenger sin egen lærebog 
Lov og ret i Europas historie, der udkom i 2001.

I de senere år samlede en del af hans forskning sig om middelalderens 
notarer. Frugten af hans studier blev bogen Notarius publicus - notaren i dansk 
middelalder, der udkom i året 2000. Det er ikke en bog, som med sine 200 
sider syner meget, og emnet lyder heller ikke sprællevende, men alligevel 
er der tale om et værdifuldt bidrag til dansk historie, der knytter sig til den 
tradition, han indledte med disputatsen. Det har været en almindelig anta
gelse, at notarer var en sydeuropæisk institution, som ikke havde synderlig 
betydning i Danmark, men det viser sig ikke at være rigtigt. Fenger har vir
kelig brugt det store danske brevmateriale i Diplomatarium Danicum - og 
tak for den udgivelse - og fundet et væld af navne på notarer, som har vir
ket i middelalderens Danmark. Så blev vi igen så meget klogere.

Retshistorie er et vanskeligt fag, som for rigtigt at fænge hos juristerne 
kræver en kombination af juridiske kundskaber og en mere end almindelig 
beherskelse af historiske, sproglige og andre humanistiske discipliner, som 
kun sjældent dukker op i den juridiske verden. Retshistorikere er derfor sjæl
dent "fungible", og når en retshistoriker går bort, gælder ikke uden videre 
det gamle ord om, at "for de gamle, som faldt, er der ny overalt". Ole Fen
ger kombinerede de her nævnte færdigheder, og han kunne, da han gik af i 
2001, ikke uden videre erstattes på det institut, han var tilknyttet. Stillingen 
blev end ikke slået op. Nu er han borte, og han efterlader dermed ikke blot 
et savn blandt familie og venner, men også i en faglig sammenhæng, hvor 
den samlede forhåndenværende viden om dansk retshistorie, som den nu 
en gang er fordelt, ved hans død er blevet mindre.

Æret være Ole Fengers minde.

237


