

Administrator
9788757417845.jpg



 

 

DANSK 
STRAFFERET 

fra Reformationen 
til Danske Lov 

 

 

 

 

 
 

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



 

 

 

 
BIBLIOTEK FOR RET OG KULTUR 

 
Udgivet med støtte fra 

Ernst Andersen og Tove Dobel Andersens Fond 
 

Redigeret af 
Ditlev Tamm 

 
 
 
 

BIND 1 
DANSK STRAFFERET 

fra Reformationen til Danske Lov 
 

 
 
 

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



 

 

POUL JOHANNES JØRGENSEN 
 
 

 
DANSK 

STRAFFERET 
fra Reformationen 

til Danske Lov 
 
 

 
 

Udgivet med indledning af 
Ditlev Tamm & Helle Vogt 

 
 
 
 
 
 
 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007  

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



 

 

Dansk Strafferet 
fra Reformationen 

til Danske Lov 
 

1. udgave, 1. oplag 
 

© 2007 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
 

Alle rettigheder forbeholdes. 
Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af 

eller kopiering fra denne bog eller dele heraf 
er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt 

uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. 
 
 
 
 

Omslag: Morten Højmark 
Tryk: Narayana Press, Gylling 

Indbinding: Damm's Forlagbogbinderi, Randers 
 

Printed in Denmark 2007 
ISBN 978-87-574-1784-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
Lyngbyvej 17 
Postboks 2702 

2100 København Ø 
 

Telefon: 39 13 55 00 
Telefax: 39 13 55 55 

e-mail: forlag@djoef.dk 
www.djoef-forlag.dk 

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

mailto: forlag@djoef.dk
http://www.djoef-forlag.dk


INDHOLD 

5 

Indhold 
INDHOLD 

INDHOLD 

 

Indledning af Ditlev Tamm & Helle Vogt .............................  7 

Den danske Strafferets Udvikling i Tiden fra 
Reformationen til Kristian Vtes Lov  
af Poul Johannes Jørgensen ......................................................  19 

Forord ..............................................................................................  21 
Forkortelser............................................................................................  23 

1. Afsnit. Baggrund og forudsætninger 
§ 1. Indledning.............................................................................  27 
§ 2. Almindelige bemærkninger .................................................  34 
§ 3. Almindelige bemærkninger (fortsættelse)...........................  53 
§ 4. Fremmed rets betydning for udviklingen ............................  65 
§ 5. Fremmed rets betydning for udviklingen ............................  77 
§ 6. Hjemmelen for straffen ........................................................  82 
§ 7. Hjemmelen for straffen. – Fortsættelse ...............................  101 
§ 8. Standsforskellens betydning for strafferetten......................  104 

2. Afsnit. Almindelig del 
§ 9. De almindelige ansvarsbetingelser ......................................  123 
§ 10. Påtalebetingelser ..................................................................  145 
§ 11. Forsøgets strafbarhed ...........................................................  148 
§ 12. Meddelagtighedens strafbarhed...........................................  154 
§ 13. Begunstigelse af forbrydelser ..............................................  173 
§ 14. Samtykke..............................................................................  184 
§ 15. Nødværge .............................................................................  187 
§ 16. Andre straffrihedsgrunde .....................................................  198 
[§ 17] ..............................................................................................  206 

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



INDHOLD 

 6 

§ 18. Frihedsstraffe........................................................................  207 
§ 19. Æresstraffen .........................................................................  231 
§ 20. Bødestraffen .........................................................................  244 
[§ 21] ..............................................................................................  247 
§ 22. Strafudmåling og strafnedsættelse.......................................  248 
§ 23. Forbrydelsen gentagelse som strafforhøjelsesgrund ...........  260 
§ 24. Sammenstød af forbrydelser ................................................  268 
§ 25. Strafskyldens ophør..............................................................  274 
[§ 26] ..............................................................................................  285 

3. Afsnit. Speciel del – Enkelte forbrydelser 
§ 27. Manddrab .............................................................................  289 
§ 28. Legemsfornærmelser............................................................  305 
§ 29. Ærefornærmelser..................................................................  318 
[§§ 30-33] ..............................................................................................  350 
§ 34. Hærværk og vold..................................................................  351 
[§ 35] ..............................................................................................  357 
§ 36. Forbrydelser mod sædeligheden..........................................  358 
[§ 37] ..............................................................................................  389 
§ 38. Trolddom..............................................................................  390 
§ 39. Løsgængeri, betleri...............................................................  402 

Trykte kilder ..........................................................................................  411 
Litteratur ................................................................................................  415 
Ordliste ..................................................................................................  421 
Indholdsresumé .....................................................................................  433 
 

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



 

7 

Indledning 
af Ditlev Tamm & Helle Vogt 

INDLEDNING 

INDLEDNING 

Den bog, der her præsenteres, er mere end hundrede år gammel og ikke 
tidligere trykt. Den er forfattet af retshistorikeren Poul Johannes Jørgen-
sen, der var tilknyttet Københavns Universitet i mere end fyrre år fra 1903 
til 1944. Han blev født på Lolland den 25. september 1873, hvor faderen 
var overgartner på godset Hardenberg. Poul Johannes Jørgensen bevarede 
livet igennem havde stor interesse for og viden om botanik, som han hav-
de med hjemmefra. Men juraen blev hans fag. Oprindelig var han blevet 
undervist privat i hjemmet, var kommet på gymnasiet i Nykøbing Falster, 
og i 1891 blev han student og indskrevet ved Universitetet, hvor han stu-
derede jura. Han bestod i februar 1897 juridisk eksamen med fornemt re-
sultat, nemlig såkaldt Laudabilis et quidem egregie, hvilket betød første 
karakter med udmærkelse. Et sådant resultat var ikke opnået i mands 
minde, og Poul Johannes Jørgensens viden og kunnen blev fra det tids-
punkt en legende. Han kom til at gå under navnet Præ-Jørgensen (præ be-
tød udmærkelse), og selv om ikke alle fandt hans forelæsninger eller vær-
ker lige morsomme eller interessante, så kom han til at nyde den største 
respekt.  
 Med til at bestyrke indtrykket af en endda særdeles lovende ung mand 
var det, at han i året 1900 erhvervede Universitets guldmedalje for sin be-
svarelse af en udskreven prisopgave om Den danske Strafferets Udvikling 
i Tiden mellem Reformationen til Kristian Vtes Lov, altså perioden fra 
1536 til 1683, som er den afhandling, der nu omsider udgives. Afhandlin-
gen fik en meget rosende bedømmelse. Trods sit omfang var den ved ind-
leveringen ikke helt afsluttet, bl.a. manglede afsnit om berigelsesforbry-
delserne, og det havde været naturligt, om Poul Johannes Jørgensen sene-
re havde føjet de manglende kapitler til og udgivet fremstillingen som det 
værdifulde bidrag, den var til forståelse af denne vigtige periode i straffe-
retshistorien. Men sådan kom det ikke til at gå. Ganske vist havde be-
dømmelsesudvalget udtrykt ønsket om en udgivelse, men herved var der 
ikke gjort regning på en hyperkritisk forfatter, som med tiden lagde di-
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stance til ungdomsværket, som derfor forblev arkiveret, men dog cirkule-
rede blandt enkelte interesserede i fotokopi. 
 Ved Poul Johannes Jørgensens død i 1947 skrev hans efterfølger Stig 
Iuul: »Naar man senere søgte at formaa Jørgensen til at udgive Afhand-
lingen, undskyldte han sig med, at den kun var en Torso, og at han – som 
naturligt var – ikke følte Trang til at vende tilbage til dette Ungdomsar-
bejde, der efterhaanden laa ham temmelig fjernt.« Iuul tilføjede: »Afhand-
lingen ligger derfor stadig i Konsistoriums Arkiv, uagtet at en Offentlig-
gørelse af den med Hensyn til alle vigtigere Spørgsmaal fuldt udarbejdede 
Fremstilling i Dag vilde betyde en lige saa stor Berigelse af Litteraturen 
som for snart 50 Aar siden.«1 
 Iuul tog dog ikke selv initiativ til at få afhandlingen udgivet og har mu-
ligt herved ment at respektere et ønske fra forfatteren, ligesom også tekni-
ske hindringer kunne stille sig i vejen. Afhandlingen er skrevet i hånden 
af flere afskrivere, der er lakuner, inkonsekvenser og fejlskrivninger. Med 
tiden er afstanden til den noget stive og gammeldags sprogdragt ikke ble-
vet mindre, ligesom dele af afhandlingen afspejler et forskningsstade om-
kring 1900, som i dag er forladt, og som allerede blev det i Poul Johannes 
Jørgensens egen levetid ikke mindst takket være hans egne arbejder. Der 
kunne derfor være flere grunde til at lade afhandlingen bero i arkivet, hvis 
det ikke var, fordi den samtidig bygger på et så righoldigt materiale af 
retsafgørelser og så mange udmærkede betragtninger over strafferettens 
udvikling, at det må erkendes, at Iuuls vurdering stadig forekommer rigtig 
også nu mere end hundrede år efter afhandlingens færdiggørelse. I mel-
lemtiden har Iuul og andre kunnet benytte dele af Jørgensens materiale i 
senere fremstillinger af strafferettens historie, og det kan og bør derfor na-
turligvis overvejes, om fremstillingen i sin helhed stadig er relevant for 
forskningen.  
 En fornyet gennemlæsning af afhandlingen i forbindelse med bl.a. ud-
givelsesarbejder af Det kongelige Rettertings praksis efter 1537 afslørede, 
at Jørgensen havde benyttet et stadig helt forbløffende stort materiale af til 
dels utrykt ældre dansk retspraksis, som heller ikke i dag findes let til-
gængelig, og at også nyere forskning derfor stadig kan have megen glæde 
af at kende til hans afhandling. Et udgiverprojekt igangsat i 1970’erne af 

 
1. Stig Iuul: ’Poul Johannes Jørgensen’ i: Københavns Universitets Festskrift No-

vember 1947. s. 155f.  
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Selskabet for Udgivelsen af Kilder til Danmarks Historie led skibbrud i 
1980’erne, da opgaven at udgive afhandlingen stod som teknisk kompli-
ceret. Men resultatet af overvejelserne over nytten af en mere læsevenlig 
udgave end den håndskrevne original blev igangsættelsen af en ny ren-
skrivning af afhandlingen for et par år siden, og det er denne nye udgave, 
som forelægges her 60 år efter Jørgensens død. 
 Måske ville Poul Johannes Jørgensen selv undre sig over, at retshisto-
rien ikke var kommet videre end, at hans hundrede år gamle prisopgave 
stadig kunne finde læsere. Måske ville han også have været lettet over, at 
andre tog den beslutning om udgivelse, som han ikke selv kunne tage sig 
sammen til. I 1941 omtalte han selv i en afhandling om Jyske Lovs histo-
rie som 68-årig sit ungdomsarbejde og de mange afgørelser fra det 16. og 
17. århundrede om brugen af Jyske Lov, som han havde læst,2 men ellers 
henviste han knap selv til sit tidlige værk. Det var udtryk for en beske-
denhed, som man i dag tør betragte som overdreven. 
 Efter afleveringen af afhandlingen i 1899 fik Jørgensen mulighed for 
med støtte af Hurtigkarls og Det Finneske Legat at rejse knap to år i ud-
landet, hvor han besøgte London, München og Paris. I London og Paris 
læste hans især international ret, mens hans studier i München var kon-
centreret om retshistorien. Det store navn i tysk retshistorie dengang var 
Karl von Amira, der var professor i München, han blev Jørgensens lære-
mester i det fremmede, mens han selv, når det gjaldt Danmark, fremhæ-
vede sin forgænger Henning Matzen som den, der havde vist ham og hans 
videnskabelige udvikling særlig interesse. 
 Ved hjemkomsten fra udlandet i 1901 stod der ikke straks en universi-
tetsstilling parat. Jørgensen fik ansættelse som såkaldt revisionsassistent i 
Landstinget og arbejdede i de kommende seks år der som bl.a. juridisk 
medhjælper for rigsdagsudvalgene, og i den forbindelse styrkedes hans 
interesse for offentlig ret, da han arbejde med på bl.a. den nye retsplejelov 
og den kommunale valglov. Siden 1897 havde han været notarius ved fa-
kultetet og dermed den, som førte eksamensprotokoller. I 1903 knyttedes 
han samtidig til Universitetet som midlertidig docent i retshistorie. I 1907 

 
2. P. J. Jørgensen: ’Nogle Træk af Jyske Lovs Historie i Tiden efter 1241 indtil Dan-

ske Lov’ i: E. Reitzel-Nielsen (red.): Med Lov skal Land bygges. København 1941, 
s. 63ff.  
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omdannedes denne stilling til et ekstraordinært professorat, og Jørgensen 
kunne herefter fuldt ud hellige sig universitetsgerningen.  
 I 1910 efterfulgte han Henning Matzen som ordinær professor med 
undervisningsforpligtelse i retshistorie, forvaltningsret og næringsret. I 
1916 oprettedes et selvstændigt professorat i international ret, og i 1928 
kunne Poul Johannes Jørgensen ved ansættelsen af Poul Andersen som 
professor i forvaltningsret se sig befriet for dette fag og herefter fuldt ud 
videnskabeligt hellige sig retshistorien, som hermed for første gang fik sit 
helt eget professorat, som det har haft siden. 
 Det virker i dag påfaldende, at Jørgensen knyttedes til Universitetet 
uden på det tidspunkt at have publiceret større arbejder, men det var sket 
før. Også hans forgænger Henning Matzen knyttedes til Universitetet på 
grundlag af en eminent guldmedaljeafhandling om panterettens historie. 
Der er ingen tvivl om, at det bærende i begge tilfælde var de forventnin-
ger, som var vakt af guldmedaljeafhandlingen. Matzen skrev senere om 
både statsret, folkeret, retshistorie og universitetshistorie, mens Poul Jo-
hannes Jørgensens forfatterskab blev mere eksklusivt. I årene 1904-08 
udkom fire hæfter af en ufuldendt fremstilling af dansk retshistorie, der 
skulle blive hans hovedværk, men ellers var produktionen sparsom. En 
fremstilling af forvaltningsretten blev aldrig trykt, men dele af retshistori-
en udkom i 1913 som Forelæsninger over dansk Retshistorie (2. udg. 
1926) og ellers i stencilerede udgaver ved de de studerendes foranstalt-
ning. Først i 1940 forelå hans egentlige hovedværk med den helt dækken-
de titel Dansk Retshistorie. Retskildernes og Forfatningsrettens Historie 
indtil sidste Halvdel af det 17. Aarhundrede. Efterfølgeren Stig Iuul skrev 
om dette værk, at det »stedse vil blive staaende som et af de klassiske 
Værker inden for dansk Retsvidenskab«. Styrken i hans retshistorie, som 
også er styrken i hans guldmedaljeafhandling, er evnen til at koncentrere 
sig om juraen. Guldmedaljeafhandlingen er f.eks. inddelt som en moderne 
strafferetlig afhandling med en bred indledning efterfulgt af den egentlige 
strafferetlige gennemgang, der inddeles i en almen og en speciel del. Også 
samtiden vurderede Poul Johannes Jørgensens bidrag til retshistorien højt. 
Jørgensen blev æresdoktor i 1941 ved fakultetet, modtog den Ørstedske 
hædersmedalje i guld og indvalgtes som medlem af Videnskabernes Sel-
skab. 
 
I de knap fyrre år, som forløb mellem Jørgensens ansættelse ved Universi-
tetet og udgivelsen af retshistorien, da han var 66 år gammel, udsendte 
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Jørgensen en række værdifulde retshistoriske afhandlinger, men forfatter-
skabet fik aldrig et stort omfang. 
 I 1913 blev Jørgensen forstander for Juridisk Laboratorium og derved i 
princippet den ansvarlige for fakultetets bogindkøb til både studerende og 
lærere. Han blev medlem af Konsistorium i 1917 og af dette styrende or-
gans forretningsudvalg 1921 samt formand for Universitetets stipendie-
udvalg. Han var Universitetets administrator 1934-36 og referendarius 
consitorii og dermed universitetets juridiske rådgiver fra 1936 til 1943. 
Også uden for Universitetet varetog han en række hverv omkring genfor-
eningen med Sønderjylland i 1920, bl.a. som medlem af udvalget til over-
vejelse af indførelsen af dansk ret i denne landsdel, men han benyttedes 
også til andet udredningsarbejde. 
 Poul Johannes Jørgensen var medstifter af Det danske Sprog- og Litte-
raturselskab, og han var selv aktiv i forbindelse med udgivelsen af den 
store kritiske udgave af Danmarks gamle Landskabslove, som stadig er 
det uundværlige redskab for enhver videnskabelig beskæftigelse med dis-
se helt grundlæggende kilder til dansk retshistorie. Jørgensen gjorde tilli-
ge en stor indsats som tilsynsførende ved udgivelsen af Diplomataricum 
Danicum og oversættelsen heraf, Danmarks Riges Breve. I det hele taget 
blev beskæftigelsen med landskabslovene fra begyndelsen af det 13. år-
hundrede hans vigtigste forskningsområde.  
 Et hovedværk var afhandlingen om Manddrabsforbrydelsen i den 
skaanske Ret fra Valdemarstiden, der udkom som universitetsfestskrift i 
1922. Afhandlingen fylder godt hundrede sider og kan betragtes som et 
gennembrud for en ny opfattelse af landskabslovene. Hovedtesen formu-
lerede han i indledningen: »Det gælder i det hele om de danske Land-
skabslove fra Middelalderen (de skaanske og sjællandske Retsbøger og 
Jydske Lov), at de ikke i den Skikkelse, hvori de er bevarede, er originale 
Arbejder, der hviler umiddelbart paa den mundtlige Overlevering. Ingen 
af dem kan betragtes som det første Forsøg paa at bringe vedkommende 
Landsdels Ret i skriftlig Form. Forinden Udarbejdelsen af dem har der 
eksisteret ældre Retsoptegnelser, som har dannet deres Kilder ...« (s. 7).  
Jørgensen gjorde her op med den opfattelse, at landskabslovene byggede 
på ældgammel mundtlig overlevering. Udgangspunktet måtte tages i den 
omstændighed, at de var nedskrevne, men samtidig gjorde han gældende, 
at der side om side i lovene, fandtes bestemmelser af forskellig alder, så-
ledes at lovene altså afspejlede en dynamisk proces i en tid, hvor der skete 
hyppige ændringer af retten.  Hvor den ældre forskning især havde kon-
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centreret sig om at gengive lovenes indhold i den form, hvori de var over-
leverede, stillede Jørgensen spørgsmålet om, hvad der var gammelt og 
hvad der var nyt i lovene, og dermed om forandringerne i retten og deres 
årsager. Det nye perspektiv var, at landskabslovenes ret ikke skulle ses 
som ældgammel sædvaneret, men netop som i vidt omfang ny ret tilblevet 
i Valdemarstiden.3 Det var netop arbejdet med udgivelsen af landskabslo-
vene, som havde sat Jørgensen på sporet af brydningen mellem gammelt 
og nyt i lovteksterne.  
 Jørgensen koncentrerede sig i afhandlingen fra 1922 om manddrabs-
forbrydelsen og geografisk som begrænset til de skånske kilder. I andre 
afhandlinger tog han lignende spørgsmål om reglernes alder og brydnin-
gen mellem gammelt og nyt op for andre forbrydelsers vedkommende. I 
1927 skrev han således om hærværksforbrydelsen,4 der i landskabslovene 
har en helt anden karakter end i nutidens ret. Hærværk var i sin oprindel-
se, påviste Jørgensen, en bandeforbrydelse, der forudsatte, at et antal be-
væbnede mænd i forening udførte en handling. Af denne bandeforbrydel-
se, hvor den omstændighed, at flere var sammen, oprindelig var et afgø-
rende element, udvikledes senere forbrydelser, som også straffedes som 
enkeltmandsforbrydelser, f.eks. voldtægt, husfredskrænkelser og brand-
stiftelse, der var karakteristiske ved meget store bøder. I 1940 skrev han 
om Tyveri og Ran i Landskabslovene,5 og påviste afgørende forskelle 
mellem de to berigelsesforbrydelser, således at tyveri som hemmeligt be-
tragtedes som en mindreværdig forbrydelse, der straffedes langt hårdere 
end ran, som var den åbenbare tilegnelse af andres ting, som kun en soci-
alt ligestillet eller højere stillede ville tillade sig. 
 I 1936 skrev Jørgensenen en lang og indgående afhandling af det juri-
diske studium før 1736, Retsundervisningen og Retsvidenskaben ved Kø-
benhavns Universitet 1537-1736,6 hvor han bl.a. påviste den betydning, 

 
3. Se om Jørgensens afhandling Ole Fenger: Fejde og mandebod – Studier over 

slægtsansvaret i germansk og gammeldansk ret. Århus 1971, især s. 111f og s. 
360ff, som i vidt omfang bygger på Jørgensens resultater, men som også indehol-
der afvigende tolkninger. 

4. Festskrift til Kristian Erslev (1927), s. 21ff.  
5. Festskriftet til Frederik Vinding Kruse (1940), s. 155ff.  
6. I Carl Popp-Madsen og E. Reitzel-Nielsen (red.): Festskrift i Anledningen af Tohund-

rede Aars Dagen for Indførelsen af Juridisk Eksamen ved Københavns Universitet. 
(1936), s. 11-116.  

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



INDLEDNING 

13 

som reformatoren Melanchtons opfattelse af romerretten og klassiske for-
fattere havde haft for formuleringen af universitetsfundatsens bestemmel-
se om juristerne i 1539 og for undervisningen i jura i de første år. 
 Da Jyske Lov fejredes under den tyske besættelse i 1941 med et fest-
skrift, skrev Jørgensen som nævnt om lovens historie og brugen af den i 
tiden frem til Danske Lov, og i samme festskrift offentliggjorde han tillige 
en afhandling om vidnebeviset, hvor han nåede til den konklusion, at uan-
set at Jyske Lov var yngre end de øvrige landskabslove, så var lovens reg-
ler om betydningen af vidner ikke meget mere avanceret, således at bru-
gen af vidner som bevis først senere slog stærkere igennem. I forbindelse 
med fejringen af Jyske Lov afholdtes en fest på Københavns Universitet, 
der på mange måder blev en manifestation af en ældgammel respekt for 
lov og ret med tydelig adresse til den politiske situation. Poul Johannes 
Jørgensen holdt en festtale om loven.7  
 Om Københavns historie og specielt om Københavns stadsret skrev 
Jørgensen i 1939, hvor emnet var Erik af Pommerns erhvervelse af byen i 
1417,8 og i 1943, hvor emnet var kong Christoffers stadsret fra 1443.9  
 Poul Johannes Jørgensens sidste store videnskabelige arbejde blev den 
udførlige afhandling med titlen Biskop og bedste Bygdemænd.10 Den lidt 
pudsigt klingende titel dækker over et fra Jyske Lov kendt retsinstitut, 
hvorefter ed aflagt af det jyske nævn sandemændene kunne tilsidesættes 
af et organ, der betegnedes som biskoppen og de bedste bygdemænd. Jør-
gensen påviste i sin afhandling den kirkelige indflydelse, begrænsningen 
til Jylland og retsinstituttets betydning for udviklingen af appel i dansk 
ret. Til forfatterskabet hører også hans glimrende artikler om retshistori-
ske stikord i Salomonsens leksikon, som udkom 1915-28. 
 Det er nok på mange måder et fremskridt, at faget retshistorie i de se-
nere år har fået tyngdepunkter også i nyere retshistorie, men studiet af 
landskabslovene med udgangspunkt i Jørgensens kritiske tilgang fremby-
der stadig en lang række udfordringer, og der er ikke tvivl om, at histori-

 
7. Jyske Lov, UfR Afd.B 1941, s. 101f. 
8. Erik af Pommerns Erhvervelse af København 1417 set i Belysning af Datidens Rets-

regler i: Historiske Meddelelser om Staden København og dens Borgere, 3. Rk., Bd. 
III (1939), s. 274ff. 

9. Christoffer af Bayerns Stadsret for København af 14. oktober 1443 i: Historiske 
Meddelelser om Staden København og dens Borgere, 3. Rk, Bd. VI (1944), s. 12ff. 

10. Tidsskrift for Rettsvitenskap 1944, s. 74-131.  
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