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af Ditlev Tamm

I
»Hans Majestæt var født med et særdeles Talent til at dømme, og med en særdeles Lyst til 
med Retfærdighed at øve og befordre den paa det højeste. Han fandt den Møje aldrig ked
sommelig, selv at præsidere udi alle Herredage i Danmark...«

Med disse ord beskrev i 1749 historieskriveren Niels Slange Christian IV's legendariske 
interesse for lov og ret. Retfærdighedens udøvelse var efter datidens statsretsopfattelse en 
vigtig herskerdyd, og Slange kan da også give mange eksempler på, hvorledes kongen som 
dommer personligt havde engageret sig i sagerne. Knap hundrede år efter tilsluttede retshi- 
storikeren I. E. Larsen sig Slanges vurdering i sin afhandling »Om de danske Kongers per
sonlige Deltagelse i Retsplejen« fra 1839, hvor han bl.a. skrev: »Alle Kongerne i det nys
nævnte Tidsrum synes flittigen at have i egen Person administreret Retten; men ingen har 
dog i denne Henseende stiftet sig et hæderligere Eftermæle end Danmarks udødelige Chri
stian IV.«

Om tiden efter enevældens indførelse i 1660 og en ny Højesterets oprettelse året efter 
skriver I. E. Larsen, at »da Højesterets Sessioner ved Sagernes tiltagende Mængde blev 
langvarigere, og ligeledes de øvrige Regeringsforretninger forøgedes, maa Kongens Nær
værelse i Højesteret efterhaanden være blevet mindre hyppig« med den følge, at han kun
ne konkludere om kongernes personlige deltagelse i retsplejen i ældre tid, at den var »af et 
meget betydeligere Omfang, end den, som Hans Majestæt, under forandrede Forhold, nu 
plejer at udøve«. I. E. Larsen skrev endnu i enevældens sidste år, mens kongen formelt sta-
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dig var øverste dommer, selv om hans faktiske deltagelse i retsplejen efterhånden ind
skrænkede sig til fysisk tilstedeværelse ved Højesterets årlige åbningssessioner. Om årsagen 
til, at kongen hørte op med at interesse sig for retsplejen, skal søges i regeringssagernes 
mængde, kan formentlig diskuteres. Snarere er der tale om en mere grundlæggende 
ændring i kongernes interesseområde. Den personlige deltagelse i retfærdighedsudøvelsen 
var for kongerne før 1660 en del af den patriarkalske varetagelse af opgaverne som øvrig
hed. Efter enevælden overtoges sådanne opgaver efterhånden af bureaukratiske organer i 
takt med, at der også i statsfilosofien udvikledes en opfattelse af, at retsplejen burde vare
tages af uafhængige dommere og ikke af fyrsten selv.

Det står fast som den almindelige opfattelse, at de danske konger indtil enevældens 
indførelse var flittige deltagere i retsplejen, men at kongerne derefter gradvis mistede 
interessen for denne del af statsstyret. Hvorledes forholder denne opfattelse sig til virkelig
heden - i dette tilfælde de mange tusinde domme, som blev afsagt af landets øverste dom
stol, kongen og rigsrådet, i tiden før enevældens indførelse? Retsplejen var i denne periode 
lagt i hænderne på, hvad vi kan betragte som rene juridiske amatører. Hverken kongen 
eller rigsråderne var i besiddelse af nogen form for juridisk uddannelse, når bortses fra en 
enkelt eller to i periodens slutning. Den vigtigste kvalifikation var adelskabet og som regel 
stor godsbesiddelse. Det gælder om Danmark, hvad den engelske filosof og jurist Francis 
Bacon sagde om den engelske adel, at netop deltagelsen i udøvelsen af den dømmende 
magt gav den en international særstilling: »Abroad in other countries noblemen meddle 
not with any parcel of justice but in martial affairs, matters of justice belong to the gown
men; and this is it that makes those noblemen the more ignorant and the more oppres
sors...« Også i Danmark var retsplejen i øverste instans en opgave, som blev varetaget af 
kongen og de adelige rigsråder som bærere af suveræniteten.

Kongens retterting er en anden betegnelse for denne domstol, hvis afgørelser vi kun 
har et mere sporadisk kendskab til for senmiddelalderens vedkommende, men hvis praksis 
for tiden efter 1537 er så godt som fuldstændig bevaret i en sammenhængende række af 
protokoller med domme for tidsrummet 1537 til 1660. Bevaret er 56 protokoller, som hver 
dækker et eller flere år, og som rummer fra omkring et hundrede til flere hundrede 
afgørelser i samme bind. Dansk retshistorie råder på denne måde over et helt enestående 
materiale til belysning af retsplejen ved landets øverste domstol. Vi har også kendskab til 
Højesterets domme siden rettens grundlæggelse i 1661. Nogle domsprotokoller er brændt, 
men voteringerne er bevaret. Vi kan således dokumentere de retssager, som har været ført 
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for landets øverste domstol fra 1537 og til i dag - det er en, også i internationalt perspek
tiv, meget lang sammenhængende række. Andre steder findes rækker af langt ældre 
afgørelser, men næppe en så lang sammenhængende række af en hel nations øverste dom
stols afgørelser.

En lang række af rettertingets afgørelser har tidligere været kendt eller er publiceret i 
ældre og nyere samlinger af bl.a. retshistorikerne Kolderup-Rosenvinge, Secher og senest 
af historikeren Troels Dahlerup. Yderligere er en række rettertingsdomme udgivet i Danske 
Domme. Et fuldstændigt overblik over rettertingets praksis har imidlertid måttet afvente de 
store lettelser, som benyttelsen af moderne computerteknik kan give forskeren. Ved brug af 
spørgeskemaer og senere indlæsning på PC (det var før den bærbare PC’s tid) er med øko
nomisk støtte fra Carlsbergfondet gennemført en sådan fuldstændig kortlægning af retter
tingets praksis i de godt 120 år, som forløb fra reformationen indtil enevælden.

En opgørelse viser, at der er indført godt 7.400 domme i protokollerne. Hver dom har 
fået et nummer og en pladsbetegnelse og i øvrigt er registreret rigsrådets sammensætning i 
sagen (hvor den har kunnet oplyses), og om kongen var til stede. Yderligere er bemærket 
sagens parter og sociale stand for at få et indtryk af den sociale spredning blandt rettertin
gets benyttere. Spørgsmålet har her i særlig grad været, om rettertinget alene var adelens 
domstol til afgørelse af konflikter mellem socialt ligestillede parter, eller om også gejstlige, 
borgere eller bønder kunne komme til. Efter en rå sagtypologi er sagens genstand kort 
karakteriseret (f.eks. gæld, arv, ærekrænkelser etc.). Derefter følger oplysninger om der er 
tale om en appelsag og om sagens gang i evt. tidligere instanser. Det bemærkes særligt, 
om der i dommen er henvist til lovgivning eller ældre afgørelser, og skemaet afsluttes med 
et kort resumé af sagen. Disse informationer udnyttedes ved hjælp af et ret simpelt data
program kaldet »Ask Sam«, som gør det muligt at bearbejde og få et overblik over de man
ge oplysninger.

Blandt de oplysninger, som blev imødeset med særlig spænding, var naturligt nok på 
baggrund af den herskende opfattelse af kongens personlige andel i retsplejen, i hvilket 
omfang kongen nu også rent faktisk havde præsideret i sin domstol. Resultatet er ganske 
overraskende, selv på baggrund af den positive bedømmelse af kongernes flid i den ældre 
litteratur. Det kan ikke undre, at Christian IV kommer ind som en flot nr. ét. I sin lange 
regeringsperiode som myndig - fra 1596 til 1648 - deltog han i behandlingen af godt 2500 
retssager eller ca. 6O°/o af samtlige sager, som blev behandlet af rettertinget i denne perio
de. Hertil kom behandlingen af norske sager og de sager, som han var med til at høre på
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som umyndig konge i tiden 1588-96. I disse unge år - kongen sad første gang ret som ti
årig - hørte han på ca. 250 sager eller 9O°/o af afgørelserne i perioden. På denne baggrund 
kan man karakterisere Christian IV som en af dansk retshistories flittigste og længst fun
gerende dommere. Men heller ikke hans forgængere eller efterfølgere tog sig forpligtelser
ne som dommere let. I Christian Ill’s første regeringsår efter reformationen kom rettertin- 
gets arbejde i fastere baner end tidligere. Kongen selv deltog i behandlingen af mere end 
500 sager eller godt 42o/o af afgørelserne. Hans søn Frederik II (1559-88), som ofte opfattes 
alene som en jagtglad selskabsmand, forsømte heller ikke retsplejen. Antallet af sager for 
konge og råd i hans regeringstid 1559-88 er ikke så omfattende som under sønnen Christi
an IV, men kongen sad dog ret i knap 300 sager eller ca. 60°/o af afgørelserne.

Højdepunktet i sagsmængden nåedes under Christian IV, mens antallet af processer tog 
mærkbart af i de urolige krigsår umiddelbart forud for enevældens indførelse i 1660. I 
perioden 1648-55 er Frederik III registreret som til stede ved behandlingen afea. 60% af 
sagerne, i alt 392. Efter 1655 var han kun sjældent til stede. I denne periode behandledes 
kun ca. 55 sager.

II
Kongens ivrige deltagelse i retsplejen var i overensstemmelse med tidens herskende aristo
teliske filosofi i den protestantiske udgave, som satte retfærdigheden højt som en hersker
dyd ved siden af tapperheden som kriger og fromheden som religionens vogter. Meget 
tyder på, at kongen betragtedes som den egentlige bærer af den dømmende magt. Selv om 
kongen ikke personligt havde været til stede i retten, kunne han udøve indflydelse på rigs
rådets afgørelser, når de efterfølgende blev ham forelagt. Der er eksempler på, at kongen i 
sådanne tilfælde personligt traf en afgørelse. Vi har ikke noget stort materiale at doku
mentere denne opfattelse med, men dog tilstrækkeligt til at sandsynliggøre, at kongen ikke 
blot havde den udslagsgivende stemme, men at han ved at lægge sin stemme til et min
dretal kunne opveje flertallet. Vigtigst er her rettertingets voteringer, der er bevaret som 
ret uformelle nedtegnelser for perioden efter 1623. Som regel er voteringerne kortfattede. 
Voteringen begyndte oppefra med det fornemste af rådets medlemmer, rigshofmesteren 
eller som regel kongens kansler, således at yngre rådsmedlemmer voterede efter de ældre. 
Ofte står der »Omnes consentiunt«, at alle var enige - det var reglen - eller man finder 
efter førstvoterendes mening et »idem«, ligeså, ud for de øvrige dommeres navne. Kongens 
kansler fik på den måde stor vægt i retten. I de få tilfælde, hvor der er registreret 
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meningsforskelle i protokollerne, bliver flertallets mening også dommen, »sententia«. Men i 
de ganske få tilfælde, hvor det ikke er tilfældet, kan vi nok gå ud fra, at kongen har givet 
udtryk for en anden mening, som derefter bliver dommens udfald. Men det overordnede 
billede, der tegner sig, er, at kongen ikke blandede sig i afgørelsen.

Forhandlinger mellem konge og rigsråd om statssager foregik ellers på skriftligt grund
lag. Rigsrådet blev som regel indkaldt til de såkaldte Herredage en gang om året fra Trini
tatis søndag - ugen efter pinse - og nogle uger eller måneder frem. 1 denne periode holdtes 
rettertinget. Også andre sager diskuteredes, men uden for retssalen sad kongen og rådet 
ikke ved samme bord. Rigsrådet fik med kansleren som mellemmand en række spørgsmål 
skriftligt forelagt og gav skriftligt udtryk for sin mening, f.eks. om nye love. Forhandlin
gerne i retten derimod gav mulighed for den direkte meningsudveksling, hvor kongen hav
de det afgørende ord.

Allerede før enevældens indførelse var kongen således i virkeligheden enehersker, når 
det gjaldt retsplejens udøvelse. Det kan være en af grundene til, at enevældens forfatning, 
Kongeloven fra 1665, ikke udtrykkeligt opregner den dømmende magt som en af kongens 
majestætsrettigheder, jura majestatis. Kongen var allerede øverste dommer og dermed ret
færdighedens øverste vogter i landet - en indsigt, som giver undersøgelsen af de gamle 
processer en særlig dimension.

III
Hvilke typer af sager blev bragt for kongen og rigsrådet? Spørgsmålet kan besvares på 
grundlag af en enkel sagtypologi. Sager registreret som gæld eller kaution indtager første
pladsen. Der er registreret ca. 1400 rene gældsprocesser og mellem 450 og 500 kautionssa
ger. Mere end en fjerdedel af sagerne vedrører således gæld og kredit. Noget over 650 
sager udspringer af ejendomstvister og omkring 650 har tvangsfuldbyrdelse som genstand. 
Panterettigheder tegner sig for godt 200 sager, der er over 500 arveretssager og godt 140 
sager om værgemål. Godt og vel halvdelen af rettertingets sager falder inden for en af de 
her nævnte kategorier.

Det er bemærkelsesværdigt, at rettertinget først og fremmest beskæftigede sig med, 
hvad vi i dag ville betragte som civile søgsmål. Straffesagerne er ikke særlig talrige. Der er 
registreret ca. 180 drabssager. I dette tal er indeholdt samtlige drabssager i perioden, hvori 
en adelig var indblandet. I 88 sager (heraf 19 i 1. instans) optrådte den adelige som sag
søgt og i 41 processer som sagsøger. Den første proces, hvor en ikke-adelig har anlagt 

Som kongerne bød



Ditlev Tamm

drabssag mod en adelig, stammer fra 1584. Sagsøger var i dette tilfælde en gejstlig, og i 
1590 vover en bonde første gang at indstævne en adelsmand som sagsøgt i en drabssag. 
Der er en tydeligt stigende tendens i antallet af sager, hvor en ikke-adelig indstævner ade
lige for drab. Det var således muligt også for personer af uprivilegeret stand at sagsøge og 
opnå dom over adelige. Ved rettertingets mellemkomst sker således en nedbrydning af vis
se standsprivilegier. Ifølge den københavnske reces 1537 indførtes dødsstraf for manddrab, 
men straffen gjaldt efter loven kun gejstlige, borgere og bønder. Adelige var undtaget og 
bevarede i årene umiddelbart efter reformationen deres gamle fejderet. Først med rettertin
gets praksis bliver dødsstraffen også anvendt over for adelige drabsmænd som en udvidel
se af lovens område. Rettertinget var ingen blodig domstol, men den satte igennem, at 
adelige drabsmænd blev omfattet af dødsstraffen, som under indtryk af mosaisk strafferet 
omkring 1600 opfattedes som den uundgåelige sanktion i tilfælde af drab: liv for liv. 
Man kan i denne sammenhæng tale om en disciplinering af adelen, hvis muligheder for 
straffri voldsudøvelse begrænsedes af domstolen. En lignende tendens spores i andre af de 
straffesager, som forelagdes rettertinget, således ialt ca. 70 voldssager, ca. 230 sager om 
ærekrænkelse, 64 tyverisager og 44 hekseprocesser. Det samlede antal sager af en type, 
som vi i dag ville kalde straffesager, ligger omkring ca. 900.

En særlig gruppe sager, som for en stor dels vedkommende omfatter strafferetlige for
hold, kan betragtes som kongens egne sager i den forstand, at kongen ved at udpege en 
særlig anklager understregede, at der bestod en offentlig interesse i sagens gennemførelse. 
De fleste af disse sager var rettet mod adelsmænd, og i disse sager blev disciplineringsøn
sket særlig understreget. Det var sager, som ikke kunne forventes rejst på privat initiativ, 
som de øvrige sager. Udgangspunktet var jo stadig, at også straffesager var private proces
ser. Men når det gjaldt majestætsfornærmelse, embedsforbrydelser, sørøveri, en adelig 
heks, adelige voldsforbrydere og drabsmænd eller om en adeligs kønslige omgængelse med 
dyr eller andre seksualforbrydelser, skred kongen selv ind.

Kun i et mindre antal af de straffesager, som behandledes ved rettertinget, nemlig lidt 
over 150 sager, blev der idømt straf. I straffesager var rettertinget adelens værneting. De 
fleste af straffesagerne ved rettertinget havde adelige sagsøgere. Rettertingets betydning 
for strafferetsplejen i øvrigt var således meget ringe. Straffesager fandt deres afslutning 
ved de lokale domstole - herredsting, by- og birketing eller ved landstinget.
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IV
Rettertingets dommere var bortset fra kongen rigens råder. Det var en udvalgt skare udpe
get af kongen blandt medlemmer af en numerisk lille stand. I et europæisk perspektiv var 
den danske adelstand, der talte omkring 2000 medlemmer af en befolkning, som med 
betydelig usikkerhed kan anslås til 700.000-800.000 personer, meget eksklusiv. Kun i 
stærkt begrænset omfang optoges nye slægter, og da som regel kun af udenlandsk adel, i 
den danske adelstand. Kredsen af adelige familier lå således fast. Det var ikke muligt at 
gifte sig ind i adelstanden, og gejstlige og borgerlige blev holdt ude. Der kendtes ikke som 
andre steder en »noblesse de robe«. Alle adelige rettigheder var forbeholdt de få medlem
mer af den egentlige adelstand.

Periodens styreform betegnes undertiden som et »monarchia mixta« - et blandet 
monarki - for at understrege rådets vigtige statsretlige funktion som modstykke til kongen. 
I perioden fra 1536 til 1660 fungerede 149 personer som rigsråder. Faste kriterier for 
udpegelsen kan ikke påvises. Betydelig grundbesiddelse var som regel en forudsætning, og 
det er karakteristisk, at flere af de større adelsfamilier til stadighed var repræsenteret med 
et eller flere medlemmer i rådet. Det gælder familier som Bille, Rosenkrantz, Friis og 
Ulfeldt. Valget af råderne var kongens, men én gang udnævnt kunne de som regel ikke 
afskediges. Råderne var på den anden side afhængige af kongen, for så vidt som det var 
ham, der, som en art aflønning af råderne, fordelte landets len, som kunne være mere eller 
mindre indbringende. Danmark var et valgrige, og rigsrådets magt viste sig ved kongeval
get. I den forbindelse kunne rådet aftvinge kongen større eller mindre indrømmelser i form 
af den håndfæstning, hvori kongen som en art grundlov fik pålagt principperne for rege
ringsførelsen, herunder forpligtelserne over for rigsråd og adel.

Hverken kongen eller rigsråderne havde en formel juridisk uddannelse. Allerede i 
1500-årene hørte erfaringer indhentet under studieophold i udlandet, til den udrustning, 
der normalt forventedes af en rigsråd. Flere rigsråder havde langvarige universitetsstudier 
bag sig, men bortset fra Joachim Gersdorff kort før enevælden har vi ikke efterretninger 
om juridiske studier. Det er ikke usandsynligt, at en og anden juridisk forelæsning i det 
fremmede er indgået på læseplanen, men om mere systematisk viden har der ikke været 
tale. Mens netop besættelsen i andre lande, således til dels Hovrätterne i Sverige og især 
tyske domstole, af overordnede dommerembeder med uddannede jurister førte til en recep
tion af romerretten, blev tilfældet nærmest det modsatte i Danmark. Ganske vist kan vi i 
ganske enkelte sager spore en indflydelse fra romerretlige principper, men principielt er
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billedet det modsatte. Rigsrådernes ukendskab til romerretten og deres forankring i dansk 
ret førte til en uimodtagelighed over for påvirkning fra retsprincipper hentet i fremmed ret. 
Et bekendt eksempel frembyder den dom fra 1572 om Hesselagergård, hvor rettertinget 
nægtede at godkende et af afdøde kansler Johan Friis oprettet testamente, hvorefter gården 
skulle være et stamhus, fordi primogenituret (førstefødselsret) og den dermed forbundne 
udelukkelse af andre arvinger ansås for stridende mod fra landskabslovene nedarvede 
arveretlige principper om ligedeling.

Det var en særegenhed i dansk ret i 1500- og 1600-årene, at der endnu ikke var skabt 
retsenhed, men at de gamle landskabslove med Jyske Lov fra 1241 i spidsen endnu var 
grundlaget for dansk ret, dog således at der særlig i tiden efter reformationen var kommet 
en ret betydelig supplerende lovgivning til. Særlig vigtig var den såkaldte Koldingske 
reces, der udstedtes i Christian Ill’s sidste regeringsår 1558, og som sammenfattede store 
dele af de lovændringer, der var foretaget i kongens regeringstid. En undersøgelse af dom
menes henvisninger til andre retskilder viser, at landskabslovene og først og fremmest 
Jyske Lov sammen med den Koldingske reces hører til de hyppigst citerede retskilder. Også 
anden lovgivning citeres, og der henvises også som begrundelse for et resultat til breve 
eller andre domme. Det billede, der tegner sig, er det, at der ikke fordredes omfattende 
kundskaber i lov og ret for at træffe afgørelse i sagerne. En vis fortrolighed med de godt 
250 bestemmelser i Jyske Lov suppleret med recessen og den nyere lovgivning, som rigsrå
det selv havde medvirket til, var tilstrækkelig.

I et vist omfang var rettertinget selv med til at skabe ny ret og dermed bane vej for 
den retsenhed, som først opnåedes i 1683 som et resultat af enevældens retsreformer. Ret
tertinget havde givet Jyske Lov en vis fortrinsstilling frem for de øvrige landskabslove ved 
undertiden at henvise til Jyske Lovs bestemmelser som udtryk for almindelige grundsæt
ninger også i sager, som ikke havde tilknytning til det jyske retsområde. Men i princippet 
vedblev de gamle landskabslove at gælde, hver i sit område, og i en dom 1604, som ud
sprang af forhold i det skånske retsområde, slog rettertinget udtrykkeligt fast, at »hver pro
vins skal dømmes efter sin lov«.

Antallet af rigsråder vekslede. I begyndelsen af 1600-årene var tallet faldet til 9, men 
det lå normalt mellem 15 og 20.

Rettertingets dommere var adelige, og den overvejende del af de parter, hvis konflikter 
blev løst af rettertinget, hørte til adelstanden. Sagsøgte var i de fleste tilfælde adelig. 
Sager, hvor ingen af de implicerede er adelige, optræder især mod periodens slutning efter 
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1630. Rettertinget var i størstedelen af sin funktionstid således en »peers’ court«. Adelstan
den var lille, men den førte mange processer. Den karakteristik, som den engelske histori
ker Lawrence Stone har hæftet på den engelske adel, passer også på den danske: »Litigati
on therefore remained the most popular of indoor sports...«

V
I årene 1534-36 hærgedes Danmark af den borgerkrig, der betegnes som Grevens Fejde. En 
af de første opgaver for det efter krigens ophør og reformationens indførelse nyetablerede 
monarki blev gennemførelsen af et retsopgør og overhovedet en løsning af mange konflik
ter fra krigens tid, som ikke havde været behandlet af domstolene. Bestræbelserne på at 
løse denne opgave i de første år af rettertingets virksomhed efter 1537 afspejles af en hek
tisk rejseaktivitet - de såkaldte rettertingsrejser - hvorunder der rundt omkring i landet 
blev holdt ret. Rettertinget fungerede i talrige tilfælde som domstol, i første instans også i 
sager, hvori ingen adelig var indblandet, og som derfor normalt ville være blevet påkendt 
af den lokale domstol. Et eksempel frembyder en ofte citeret afgørelse i en sag om ægte
skabsbrud, som pådømtes i Ålborg i april 1537, hvor såvel ægteskabsbrydersken som hor
karlen idømtes dødsstraf, endda med henvisning til »Kejserretten«. Efter nogle år faldt 
sagsantallet, og parterne for rettertinget var i 1500-årene hovedsageligt adelige. I 1537 
fastlagdes instansfølgen udtrykkeligt, således at der normalt appelleredes fra de lokale 
domstole (herreds-, by- og birketing) til landstinget og først derefter til kongens retterting. 
Denne orden gentoges i recessen 1558. En dom fra 1572 fastslog derfor udtrykkeligt i en 
sag, der var indstævnet direkte for rettertinget uden forinden at have været behandlet ved 
underinstanserne, at processen skal begynde nedefra, og at sagsøgeren må betale sagsøgte 
hans omkostninger ved indstævningen.

Rettertinget fungerede i to afdelinger med samme dommerkollegium. Kongen og rigs
rådet udgjorde den egentlige øverste domstol. Som Rettertinget eller Herredagen trådte 
denne domstol sammen under kongens forsæde, men retten kunne også holdes i kongens 
fravær. Den anden afdeling beklædtes alene af den embedsmand, som betegnedes som 
Rigens kansler, og nogle af råderne. Denne afdeling tog sig alene af sager om udlæg i fast 
ejendom eller sager om ejendomsdom, såkaldt indføring »med rigens rets dele« enten »til 
indførsel« eller »til lås«.

Procesmåden for kongen og rådet var mundtlig. Der består i dansk ret en ældgammel 
tradition for mundtlig procedure for landets øverste domstol. Den kan følges helt tilbage 
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til reformationstiden og formentlig også tiden før, og den fortsattes under enevælden af 
Højesteret, hvor den bevaredes, selv om der ved andre domstole indførtes skriftlig proce
dure. På den måde kan vi også til dels forklare den forbløffende effektivitet, hvormed ret- 
tertinget afviklede sagerne. Det var ikke ualmindeligt, at der på en dag afgjordes adskillige 
ret »tunge« sager. Således kunne retten samme dag i 1572, hvor den ovennævnte sag om 
Johan Friis' stamhus behandledes, nå at tage stilling til to ejendomskonflikter og til 
spørgsmålet om, hvad man skulle stille op med en adelig enke, der havde giftet sig uade
ligt.

Alle sager afgjordes samme dag. På kongens slot faldt afgørelsen hurtigt. Råderne var 
fra deres drift af store godser vant til at træffe beslutning, og den juridiske dannelse, som 
skal til for at gøre dagliglivets konflikter til komplicerede spørgsmål, hvis løsning kræver 
langvarige overvejelser og konsultation af lærde værker, savnedes ganske. Retten rådede 
over en skrivestue med øvede skrivere, som formentlig forberedte sagerne og, når afgørel
sen var truffet, nedfældede dommen og dens præmisser indledt med et »Da efter tiltale og 
gensvar og den sags lejlighed...«

VI
Kongen og rigsrådet varetog ikke blot judicielle funktioner. De styrede landet sammen, og 
rigsrådet blev også hørt, når der skulle gives nye love. Det samme organ var altså såvel 
lovgiver som øverste domstol. Perioden mellem landskabslovene fra begyndelsen af det 13. 
århundrede og reformationen var lovgivningsmæssigt en temmelig død tid. Der udstedtes 
kun få love med gyldighed for hele landet. Først med reformationen ændres billedet, og 
der udstedtes love - i tidens sprog som regel benævnt recesser - som fastsatte nye normer 
inden for strafferet og -proces og inden for privatretten. Mangelen på lovgivning kan for
klare, at der i mere end halvdelen af rettertingets domme ikke henvises til lovbestemmelser 
som grundlag for resultatet. Det betyder ikke uden videre, at vi kan betragte domme uden 
lovhenvisning som udtryk for en fri retsskabende virksomhed. Særlig i 1500-årene spores 
dog en tendens til at betragte rettertinget som et retsskabende organ, hvis domme havde 
en almengyldig karakter. Ligesom det i republikkens Rom var overladt til en embedsmand, 
prætor, at tilpasse retten til nye samfundsforhold og nye konflikter, var det i det efterrefor- 
matoriske Danmark i vidt omfang embedsmænd - dommerne - der foretog den fornødne 
tilpasning af retten til nye forhold gennem praksis.
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En gennemgang af Vilh. Sechers samling af danske love og forordninger fra perioden 
1558-1660 viser, at der i denne periode udstedtes i alt ca. 3.500 love eller forordninger, 
dvs. godt 35 om året. Antallet af domme er højere, men processerne fordeler sig meget 
uregelmæssigt. Der er år, hvor der slet ikke holdes ret, mens det i f.eks. 1623 kan nå et 
højdepunkt med 333 afgørelser. I gennemsnit afsagdes ca. 55 domme om året i hele 
perioden.

Den omstændighed, at kongen og rigsrådet var såvel dommer som lovgiver, måtte 
naturligvis forlene dommene med en særlig autoritet. Undertiden er grænsen mellem lov 
og dom da også flydende. Der er eksempler på, at der træffes afgørelse imod loven eller 
idømmes straf uden udtrykkeligt retsgrundlag. I den allerede omtalte dom om ægteskabs
brud fra 1537 træffes således afgørelse om dødsstraf efter »kejserretten«. Retshistorikerne 
har siden overvejet, hvad der kan være hentydet til. At det ikke er dansk ret, er imidlertid 
givet. Først efter denne dom fremkom lovregler om straf for ægteskabsbrud. Få måneder 
efter, i august 1537, afsagde rettertinget dom i en sag om bigami. Også i dette tilfælde 
savnedes lovbestemmelser, og dommen kom derfor til at lyde på, at bigamisten skulle 
»være i vor nåde og unåde efter den skik og ordinans, som derpå gøres skal«.

Et eksempel på, at der lovgives i domsform, frembyder en dom fra 1542 om møllegods. 
Det fremgår af dommen, at den jyske adel var utilfreds med, at en bestemmelse i Eriks 
sjællandske lov om møllegods (II-5) blev anvendt i Jylland. Rettertinget traf herefter i 
domsform beslutning om, hvorledes denne bestemmelse skulle forstås, således at »hver 
herefter desto bedre må og kan vide, hvorefter han sig rette skal...«. Da der tolv år senere 
opstod tvist om, hvorledes denne dom skulle forstås, fastslog rettertinget, at der var tale 
om en lovregel, som fandt anvendelse på møllegods, som vel var faldet i arv, men endnu 
ikke fordelt, inden afgørelsen blev truffet.

To domme fra 1553 er eksempler på, at rettertinget fastslog nye grundsætninger, idet 
det statueredes, at fast ejendom i købstæderne i forbindelse med afhændelse skulle betrag
tes som løsøre og derfor ikke lovbydes - altså tilbydes slægtningene, inden et salg kunne 
finde sted.

Et par domme om morgengaver viser også, hvorledes lov og dom hang intimt sammen 
i rettertingets praksis. Ved en dom 1562 havde kongen og rigsrådet givet en enke ret til 
forlods at udtage sin morgengave af et i øvrigt forgældet bo. Det var en gammel skik, 
hævdedes det af sagsøger, at der bestod en sådan ret for hustruen til at udtage sin mor
gengave, også i tilfælde, hvor der ikke var andre værdier i boet. Ved en forordning om 
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morgengaver, som udstedtes i 1577, blev der sat en overgrænse på 2000 daler for morgen
gaver. I lovens præambel blev det udtrykkeligt fremhævet, at dommen fra 1562 havde 
givet anledning til misbrug med det resultat, at arvingerne måtte overtage en større del af 
gælden, når boet efter udtagelsen af morgengaven ikke strakte til.

I 1590 afsagde rettertinget for første gang dødsdom i en sag anlagt af en bonde mod 
en adelig. Fra samme år stammer en sag, hvor en adelig dømtes for at have overfaldet en 
adelsmands tjener på vej til tinge og slået ham ihjel. I dette tilfælde gik dommen ud på, at 
der skulle straffes efter en forordning, som ville blive udstedt. Et par dage efter afslutnin
gen af forhandlingerne udstedtes, den 14. august 1590, nye regler om tingfreden.

Som allerede fremhævet udgjorde adelige gældsprocesser en meget stor andel af ret- 
tertingets sager. Sagerne er en vigtig kilde til oplysning om adeliges økonomiske forhold. 
Adelige havde indtil 1621 rettertinget som værneting i gældssager. Sagerne afspejler ade
lens vanskeligheder ved at skaffe kredit, som bl.a. skyldtes, at ikke-adelige ikke kunne for
lange udlæg i eller overtage adelig jord. I rettertingets praksis forberedtes de reformer af 
kreditlovgivningen, som gennemførtes i årene omkring 1620 og senere. I 1632 indførtes 
således underpant for at forbedre kreditmulighederne. Antallet af gældsprocesser mod ade
lige for rettertinget aftog i årene efter udstedelsen af de nye forordninger, som bl.a. fratog 
adelen dens privilegerede værneting i disse sager. Det samlede antal gældsprocesser blev 
imidlertid ikke mindre. Gældssager mellem borgerlige parter blev hyppigere som et klart 
udtryk for, at rettertinget gradvis i løbet af 1600-årene var ved at udvikle sig til en almin
delig højesteret for alle, som boede i riget.

VII
Rettertingets praksis udgør kun en ganske lille del af den samlede procesmængde i Dan
mark i årene mellem reformationen og enevælden. Men det er den eneste domstol, som vi 
har dokumenteret i en sammenhængende række. Blandt landstingene kender vi bedst 
Viborg landsting, hvor der dog først fra 1617 er bevaret sammenhængende rækker. Om 
landstingene øst for Øresund, på Fyn, Sjælland, og de mindre landsting på Langeland, Lol
land-Falster, Møn og Bornholm er vi i denne periode også dårligt underrettet. Godt og vel 
halvdelen af rettertingets sager var imidlertid appelsager enten fra landstingene eller fra 
rådstueretterne i de større købstæder, som havde landstingsret, hvilket indebar, at sager fra 
byen kunne indbringes direkte for rettertinget. De fleste sådanne sager kom fra Køben
havn, Malmø og Christianshavn. Der forekommer også appelsager fra Admiralitetet eller 
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kommissionsdomstole. Indtil begyndelsen af 1600-årene er kun en mindre del - 10-20% af 
sagerne - appelsager, men derefter begynder appelsagernes antal at tage til, således at 
efterhånden op imod, ja undertiden mere end halvdelen af de sager, som forhandles for 
Rettertinget, er appelsager. En del af disse sager havde alene været behandlet i én tidligere 
instans, mens knap 1900 sager havde været behandlet i tre instanser. Der er i sådanne 
sager en tydelig tendens til, at Rettertinget tilslutter sig landsdommerens afgørelse. Chan
cen for, at Rettertinget nåede til et andet resultat, kan anslås til ca. 10-20%. Chancen var 
tilsyneladende lidt større i sager, som behandledes af Rettertinget som anden instans.

Det begrænsede antal sager, som blev behandlet i tredje instans, betød, at rettertingets 
betydning for de lokale instanser måtte have været begrænset. Kun meget få domme 
afsagt af herreds- eller birkefogeder kom så langt - noget flere afgørelser fra byerne kom 
for den øverste domstol. Fra enkelte herreder er der slet ingen sager, det gælder Nord- og 
Vestjylland. Andre herreder tegner sig for et par sager, og kun fra ganske få herreder er 
mere end 15 sager appelleret. Göinge herred i Skåne er en absolut undtagelse, hvor 38 
sager er ført helt op til Rettertinget.

Det var først og fremmest landsdommerne, som kom i kontakt med rettertinget. Således 
som appelsystemet var indrettet, blev landsdommeren selv indstævnet, når sagen blev 
appelleret. Det betød, at han måtte deltage i herredagen, hvad enten den fandt sted i 
København eller en anden del af landet. Det betød også, at en stor del af dommerne i 
appelinstanserne befandt sig der, hvor der holdtes retterting, og på den måde fik kendskab 
til dommene. For udbredelsen af viden om den øverste domstols praksis har denne appel
ordning således haft stor betydning. Den indebar simpelthen, at rettertingets domme, som 
ikke blev trykt eller på anden måde kommunikeret til andre end sagens parter, alligevel 
kunne komme til at præge de lavere instansers domme. I hvilket omfang det rent faktisk 
var tilfældet, kan dog ikke afgøres på forskningens nuværende stadium.

En anden måde, hvorpå kendskabet til rettertingets domme blev spredt, var gennem de 
såkaldte private domssamlinger. Det drejer sig om et til dels endnu bevaret større antal 
samlinger af domme væsentligst fra 1500-årene. Nogle indeholder kun ganske få domme, 
andre omkring 200 domme. I enkelte tilfælde kan besiddere af sådanne håndskrifter iden
tificeres som dommere eller lensmænd. De fleste håndskrifter indeholder domme fra flere 
retter, særlig mange indeholder domme afsagt af Viborg landsting. Til en vis grad var 
sådanne domssamlinger sat i produktion, bl.a. af afskriverværksteder netop i Viborg eller i 
Odense. Det er ikke altid de juridisk mest interessante domme, som er medtaget i sådanne 
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håndskrifter. Nogle af de fra et juridisk synspunkt bemærkelsesværdige afgørelser er kun 
optaget i ganske få håndskrifter, mens det kan være svært at gennemskue kriterierne for 
udvælgelse af domme i øvrigt. I nogle tilfælde er det klart på grund af parternes celebritet, 
at sagen er medtaget. At der er tale om præjudikater, kan således ofte helt udelukkes. En 
anden sag er, at rettertinget ganske ofte henviste til andre domme, men det skyldtes hyp
pigt, at der var tale om at anerkende rettigheder fastslået i andre domme.

En omfattende udgivelse for få år siden af de private domssamlinger har gjort det 
muligt nærmere at overveje, i hvilket omfang rettertingets praksis har været kendt gennem 
afskrifter af domme. Noget klart billede af sammenhængen i tidens retspleje tegner sig 
ikke på grundlag af de udgivne samlinger. De private domssamlinger indeholder kun nogle 
få hundrede af de mange tusinde rettertingsdomme og i det store og hele kun fra tiden før 
1600. At få klarhed over, hvilke domme der kendtes og i hvor mange afskrifter, er dog i 
sig selv en erkendelse. Men det er netop i den senere periode, at rettertinget udvikler sig til 
en almindelig appeldomstol med et stort antal sager. Kun en nærmere analyse af de mange 
processer kan give de fornødne oplysninger om sammenhængen i rettertingets praksis.

VIII
Om Christian IV’s interesse for ret og retfærdighed findes flere anekdoter. Den mest kendte 
handler om afsløringen af adelsmanden Christoffer Rosenkrantz’ falsknerier. Historien er 
gengivet på et stort maleri af Marstrand i Christian IV’s kapel i Roskilde domkirke. Det 
fortælles i Slanges fremstilling af kongens historie, at det var et vandmærke, som afsløre
de, at et gældsbrev var falsk. Kongen konstaterede nemlig, at vandmærket viste, at papiret 
stammede fra hans egen vandmølle, som var grundlagt senere end den dato, som fremgik 
af gældsbrevet. Denne historie kan nu henvises til myternes verden. Der er kun bevaret få 
akter fra rettertingets praksis - i alt i en ca. 150 sager - men netop i denne sag findes 
akterne, herunder vandmærket, som viser, at papiret stammer fra en ældre tysk papirmølle.

En undersøgelse af rettertingets praksis og af Christian IV’s indsats her giver imidlertid 
alligevel anekdoten ret, om end på en anden måde.

Ganske vist kan den retspleje, som udøvedes ved kongens retterting, ikke uden videre 
betragtes som udtryk for, at Danmark i 1600-årene var et retssamfund, således som histo
rikeren Hans Fussing hævdede i sin disputats om Herremand og Fæstebonde fra 1942. Her
til var meget for tilfældigt, og antallet af sager, hvori andre end adelige eller velhavende 
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borgere var indblandet, for beskedent. Men der er eksempler på, at bonden kunne få ret 
over sit herskab. Det gjaldt både korporlige og økonomiske overgreb. Retfærdigheden var 
en vigtig herskerdyd i 1500- og 1600-årene. Kongens omfattende personlige deltagelse i 
retsplejen var udtryk for en iver efter at optræde som en retfærdig monark.

Samtidige ligprædikener viser, hvorledes retfærdigheden også var en vigtig del af rigs- 
rådernes virksomhed. I sin ligprædiken over Herluf Trolle, som døde 1565, fremhæver 
Niels Hemmingsen: »Udi fredelig tid lod han loven være sin regel at handle og gøre efter, 
han ikke optænkte nye (på)fund, til at besvære fattige undersåtter med, han ikke forgreb 
sig imod retten med nogen mand. Men hvor nåde og barmhjertighed var til skade, der 
brugte han straffen efter loven, hvor man kunne spare nogen uden skade, beviste han al 
mildhed. Og gjorde det ham ve, når nogen forså sig, at han nødedes til, at lade ham straffe 
på livet eller helbredet«. Hvad der fremstilles her, er ikke en konkret dommergerning - eller 
retshåndhævergerning som lensmand - men en almindeligt holdt karakteristik af en ret
færdig embedsmand, som fulgte loven, men dog vidste at mildne lovens strenghed, når 
omstændighederne talte derfor. Et tilsvarende billede tegner Holger Oluf Skaaning af rigs
råden Iver luel (1563-1627) i en ligprædiken (1630), hvor det fremhæves, at han som sin 
rettesnor havde, at Gud foretrak ret og retfærdighed for brandofre. Om luel fremhæves, at 
han ikke tog hensyn til parternes rang og stand eller lod sig bedrage af »machiavelliske« 
rådgivere. Han lyttede til de fattige og mildnede gerne »justitia med dementia« (barmhjer
tighed).

Disse eksempler, som kunne suppleres med flere, viser, hvorledes ideen om retfærdig
hed havde gennemsyret opfattelsen af tidsalderens retsudøvelse. Retfærdigheden var en 
stormandsdyd, som forventedes af dem, som bar de gyldne kæder. Men først og fremmest 
var retfærdigheden knyttet til fyrsten. Det lå allerede i fyrsteopdragelsen. Som barn skrev 
Christian IV stile på latin om kravene til den retfærdige monark, og rigsråden og historike
ren Arild Huitfeldt fremhævede i de små »fyrstespejle« i indledningen til de enkelte bind af 
sin Danmarkskrønike betydningen af retfærdigheden. Dombøgerne fra kongens retterting 
bærer udenpå påskriften »Kongens domme«. De viser ham som den, der disciplinerede ade
len og som også lyttede til den lille mand, som ønskede at få sin ret over for de stærkere. 
Efterhånden udviklede rettertinget sig fra en standsdomstol til en almindelig øverste appel
ret for hele riget. Der er noget umiddelbart betagende ved tanken om kongen som den, der 
personligt var med til at forme denne udvikling. Det var konger, som tog deres forpligtel
ser som dommere alvorligt.
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En epoke i danske domstoles og retsvæsens historie gik til ende med ophøret af det 
personlige styre, som havde kendetegnet det gamle »monarchia mixta«, hvor konge og 
rigsråd regerede sammen. Under enevælden blev retsvæsenet bureaukratiseret. Der stilledes 
efterhånden også krav til dommernes juridiske kundskaber. Nye grundsætninger om rets
væsenets uafhængighed af kongen skabte i løbet af 1700-årene grundlaget for den moder
ne retspleje og en ny status for landets øverste domstol. Men de 56 protokoller, som nu 
har deres plads på en reol i Rigsarkivet, fortæller om konger, som var juridiske amatører, 
og hvis ledestjerne i retsudøvelsen var ønsket om at fremstå som retfærdige herskere. Ret
færdigheden har længe stået i lav kurs i vor tids retsfilosofi, men den synes at være på vej 
tilbage under indflydelse af strømninger i udenlandsk retslære. For en historisk betragtning 
kan det ikke undre. Uden at indse betydningen af en sådan abstrakt retfærdighedsforestil
ling for retsplejen i 1500- og 1600-årene kan vi ikke vurdere kongens rolle som dommer i 
renæssancens danske samfund. Der er endnu meget at gøre, førend vi kender disse domme 
eller overhovedet periodens retspleje til bunds. Den moderne teknik har givet os nye 
muligheder for at lære konge og adel som dommere og dermed et vigtigt stykke af vor 
juridiske fortid bedre at kende.
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