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Forord

Hovedparten af artiklerne i denne bog udspringer af et forskerseminar, som blev 
afholdt på Aarhus Universitets kursusejendom Sandbjerg Gods ved Sønderborg 
den 22.-25. april 2002 under overskriften “Konge og samfund – kirke og folk. De 
to øvrighedsmagter i dansk senmiddelalder”. Seminaret lå i forlængelse af to tidligere 
seminarer på Sandbjerg for danske senmiddelalderforskere. Det første fandt sted i 
april 1993 og resulterede i bogen Danmark i Senmiddelalderen (red. Per Ingesman 
og Jens Villiam Jensen, 1994), mens det andet afholdtes i april 1997 og mundede 
ud i bogen Danmark og Europa i Senmiddelalderen (red. Per Ingesman og Bjørn 
Poulsen, 2000).
 Mens den første bog havde som formål at gøre status over og pege på nye forsk-
ningsopgaver for dansk senmiddelalderforskning, satte den anden bog ind på et af de 
forsømte felter i denne forskning, nemlig forholdet mellem Danmark og omverdenen 
i senmiddelalderen. Det samme gør den nye bog, men nu med et andet tema, nemlig 
de to øvrighedsmagter konge og kirke og deres forhold til folk og samfund. Foruden 
en afsluttende perspektivering ved redaktionen indeholder bogen 16 artikler af hi-
storikere, kirkehistorikere og kunsthistorikere med forskningsmæssig specialisering 
i dansk senmiddelalder.
 Efter de store kirkekampe i anden halvdel af 1200-tallet og begyndelsen af 
1300-tallet stod kongemagten og kirkeinstitutionen tæt sammen i senmiddelalderens 
Danmark. Ved at sikre freden i riget og i det hele taget opretholde samfundsordenen 
betryggede kongemagten rammerne om kirkens virke, mens kirken på sin side legiti-
merede kongens position religiøst, ligesom den medvirkede i landets styre igennem 
biskoppernes medlemskab af rigsrådet. Grundtanken i bogen er at undersøge konge 
og kirke som de to sidestillede og som oftest samarbejdende øvrighedsmagter, der 
fandtes i dansk senmiddelalder. Det betyder, at der anlægges en magtsynsvinkel på 
det danske samfund i perioden mellem 1350 og 1550.
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1 0

 Bogen falder i fire dele. I bogens første del behandler en række artikler samfundets 
opbygning og de materielle ressourcer, magten hvilede på. Jens E. Olesen indleder 
med en artikel om samfundsforståelsen i det stændersamfund, der voksede frem 
i løbet af 1300- og 1400-tallet. Med opkrævningen af Frederik I’s kroningsskat i 
1524 som eksempel belyser Mikael Venge derefter de konkrete omstændigheder 
omkring tilvejebringelsen af en af kongemagtens vigtigste indtægtskilder, skatterne. 
Carsten Porskrog Rasmussen fortsætter med en undersøgelse af jordbesiddelse som 
magtfundament, idet han bruger et midtjysk lokalområde som eksempel og ser på 
adelen og kirken såvel som kronen. Endelig fokuserer Anders Bøgh på selvejerbøn-
derne som en gruppe inden for bondestanden, der udgjorde en særlig del af kongens 
magtbasis, oprindelig i militær henseende, men i senmiddelalderen i stigende grad 
blot i økonomisk henseende.
 I bogens anden del beskrives, blandt andet under udnyttelse af kirkebygninger 
og kunstnerisk udsmykning, magtens udøvelse og ikke mindst dens iscenesættelse. 
Både Grethe Jacobsen og Birgitte Bøggild Johannsen anlægger et kønsperspektiv på 
problemstillingen. Grethe Jacobsen viser med adelige ægtepar og danske dronnin-
ger som materiale, hvorledes magtudøvelse i dansk senmiddelalder var påvirket af 
kønsrelationer. På grundlag af danske dronningebegravelser angriber Birgitte Bøggild 
Johannsen en side af magtens iscenesættelse, nemlig den rituelle og monumentale. 
Det samme aspekt af kongemagtens iscenesættelse og fremvisning af sig selv er em-
net i Søren Kaspersens artikel om det religiøs-politiske program, der kan læses ud af 
udsmykningen i Helligtrekongerskapellet ved Roskilde domkirke.
 Artiklerne i bogens tredje del analyserer med komparativt perspektiv konges og 
kirkes udøvelse af øvrighedsmagt i forhold til samfundets store flertal af bønder. 
Henrik Lerdam giver først en introduktion til den særlige retsinstitution, som bir-
ket var, og som hang tæt sammen med godsejerens retslige forhold til sine bønder. 
Derefter behandler Jeppe Büchert Netterstrøm en anden side af det samme forhold, 
nemlig hvorledes godsejerne beskyttede deres bønder i kraft af det såkaldte værn, 
idet han viser, hvorledes dette funktionelt var forbundet med fejden som instrument 
til at løse konflikter. Også Per Ingesman behandler en side af godsejernes retslige 
forhold til deres bønder med sin analyse af lister over oppebårne retsbøder for hor og 
andre seksuelle forbrydelser på gods tilhørende ærkebiskoppen i Lund umiddelbart 
før reformationen. Endelig skriver Bjørn Poulsen om danske bønders brug af skrift i 
senmiddelalderen som udtryk for individuel og kollektiv ageren i forhold til godsejere 
og øvrigheder.
 I bogens fjerde del ses religionen som en samfundsmagt med betydning i tal-
rige af dagliglivets sammenhænge. På grundlag af islandsk materiale vedrørende 

F OROR D
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F OROR D 1 1

donationer til kirken ser Agnes S. Arnórsdóttir lægfolkets sjælegaver som udtryk 
for, hvorledes folket havde tilegnet sig kirkens formidling af budskabet om sjæ-
lens frelse, men også som noget der havde betydning i en social og familiemæssig 
kontekst. Et andet bindeled mellem kirke og folk behandles af Lars Bisgaard i 
en artikel om de særlige gejstlige gilder, kalenter, der ved også at optage lægfolk 
som medlemmer etablerede en direkte påvirkningskanal mellem kirken og folket. 
Birgitte Langkilde fortsætter inden for denne tematik med sin redegørelse for et af 
de vigtigste medier for kirkelig påvirkning af folket, nemlig prædikener, som hun 
behandler med særligt henblik på tiggerordnerne. Til sidst skriver både Carsten 
Selch Jensen og Kaare Rübner Jørgensen om aspekter af Poul Helgesens forfat-
terskab, der giver et rigt indblik i en dansk gejstligs religiøst funderede tankeverden 
ved middelalderens slutning. Carsten Selch Jensen foretager en analyse af Poul 
Helgesens skrift om omsorg for syge og fattige fra 1528, som han ser på baggrund 
af den almindelige tilstand på den sociale forsorgs område i senmiddelalderens 
Danmark. Kaare Rübner Jørgensen følger op med en generel redegørelse for Poul 
Helgesens menneske- og samfundssyn.
 De 16 artikler kan på ingen måde siges at give nogen sammenhængende fremstil-
ling af temaet konge og kirke som øvrighedsmagter i dansk senmiddelalder, men 
repræsenterer snarere punktnedslag, der viser en række vidt forskellige aspekter af 
forholdet. I stedet for en indledning har redaktionen derfor valgt at slutte bogen 
med en artikel af konkluderende og perspektiverende art. Den tager udgangspunkt 
i en opfattelse af, at det, der kendetegner det danske samfund i senmiddelalderen, 
er, at det er et åbent samfund med flere magthavere ved siden af kongemagten, et 
samfund, som imidlertid gennemgår en gradvis lukningsproces resulterende i det 
tidligt-moderne danske rige med kongen som den ene, altdominerende magthaver. 
I denne ramme indsættes og diskuteres bogens artikler med det formål både at vise, 
hvad der her er bragt af ny viden og nye synspunkter i forhold til den eksisterende 
forskning, og at pege på, hvor der åbner sig vigtige spørgsmål af betydning for frem-
tidig forskning.
 Redaktionen håber, at bogen – ligesom de to forudgående bøger om dansk sen-
middelalder, der har fundet positive anmeldere og er blevet hyppigt refereret til i 
forskningen – vil blive vel modtaget. Men først og fremmest håber den, at bogen 
vil inspirere til fortsat forskning, gerne med anlæggelse af nye perspektiver, i dansk 
senmiddelalders rige historie.
 Det var muligt at afholde forskerseminaret på Sandbjerg i april 2002 takket være 
økonomisk støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd og Aarhus Universitets 
Forskningsfond. Til udgivelse af bogen er der ydet tilskud fra Augustinus Fonden, 
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Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Landsdommer V. Gieses Legat og Aarhus 
Universitets Forskningsfond. Redaktionen beder bestyrelserne for disse fonde og 
legater modtage en stor tak for den ydede støtte.

Århus, den 1. maj 2006

Agnes S. Arnórsdóttir Per Ingesman Bjørn Poulsen

F OROR D
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Senmiddelalderens danske stændersamfund
AF JENS E. OLESEN

Senmiddelalderen fra ca. 1350 og frem til reformationen er rammende blevet karak-
teriseret som en egen epoke med en selvstændig problematik i forhold til højmid-
delalderen. Nedgangstiden efter Den Sorte Død med landbrugskrise og øde jorder 
og affolkede gårde skabte en øget differentiering af adelstanden. Desuden fremskyn-
dede mangelen på arbejdskraft i landbruget flere steder omlægninger til animalsk 
produktion. En overgang fra selveje til fæste var begyndt tidligere, men udviklingen 
blev utvivlsomt fortsat, om end med regionale variationer. Hvad handelen angår, øge-
des byernes og handelens samt øresundsområdets betydning. Malmø, København, 
Helsingør samt den af Erik af Pommern grundlagte Landskrona nød fordele af den 
internationale handel mellem Vesteuropa og østersøområdet.�
 Iagttagelsen af senmiddelalderen, eller mere korrekt konstateringen af, at mid-
delalderens slutningstid bør behandles som en egen periode på vej mod den tidlige 
nytid, er vigtig at fastholde. Hvor den tidlige middelalders Danmark kan beskrives 
som et slægtssamfund, hvor slægten og ikke det enkelte menneske var den retsligt 
afgørende faktor, mens en fremvoksende magtfuld kirkeinstitution og en stærkt 
ekspansiv kongemagt gjorde sig gældende i Valdemarernes tidsalder, kan senmid-
delalderen karakteriseres med ord som stænderopdeling, intensiveret fromhedsliv, 

 1 Troels Dahlerup, De fire stænder 1400-1500, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, red. Olaf Olsen, 
bind 6, København 1989; Erik Ulsig, Danske Adelsgodser i Middelalderen (Skrifter udgivet af Det historiske 
Institut ved Københavns Universitet, 2), København 1968. Se i øvrigt Danmark i Senmiddelalderen, red. 
Per Ingesman og Jens Villiam Jensen, Århus 1994, samt Danmark og Europa i Senmiddelalderen, red. Per 
Ingesman og Bjørn Poulsen, Århus 2000.
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1 4  JE N S E . OL E SE N

internordiske relationer, nuancerede forvaltningssystemer og nye samfundsstrukturer 
på tærskelen til den tidlige nytid.�
 Fremkomsten af og udformningen af det senmiddelalderlige stændersamfund 
(“privilegiesamfundet”) er i dansk forskning domineret af Aksel E. Christensen, som 
i sin klassiske bog Kongemagt og Aristokrati fra 1945 og siden uddybet i artiklen “Det 
danske stændersamfunds epoker” fra 1963 betonede det nye, det vil sige samfundets 
stænderopdeling, ved at henvise til håndfæstningerne fra 1320 og 1326. For første 
gang stod kongen her formelt ikke over for folket som en samlet enhed, men over 
for stænder, der var knyttet til monarken i forskellige retsforhold. I sin bog leverede 
Aksel E. Christensen endvidere en omfattende analyse af Landefreden 1360, som 
han benævnte “en fint afstemt dobbeltsidig herskerkontrakt” mellem konge og folk, 
og han påpegede, at betoningen af samfundets stænderopdeling støttedes og un-
derbyggedes af Valdemar Atterdag som initiativtager, delvis som en reaktion mod 
tidligere tendenser i retning af feudalisering med uddeling af dele af riget som len til 
medlemmer af kongeslægten. I bogen Ret og magt i dansk middelalder fra 1978 gav 
Aksel E. Christensen efter et langt forskerliv et kort rids over stændersamfundets 
udvikling i Danmark i forlængelse af sine tidligere synspunkter.�
 Også senere forskning har understreget, at samfundets opdeling i stænder kan 
følges via håndfæstningerne og rigslovgivningen. I Valdemar Sejrs kongetid med 
blandt andet Kong Valdemars Jordebog og Jyske Lov fra 1241 som vigtige kilder 
spores et differentieret højmiddelalderligt samfund. Billedet fremtræder dog ikke 
ganske klart, og et egentligt fast afgrænset stændersamfund var der endnu ikke tale 
om. Middelalderen var præget af slægts- og ættesamfund, hvor den enkelte ikke 
stod alene, men som medlem af en slægt kunne påkalde sig hjælp og beskyttelse fra 
slægtens andre medlemmer. Mod højmiddelalderens slutning er det derimod tydeligt, 
at de fremtrædende stændergrupper, gejstlighed og adel, befæstede deres privilegier, 
ligesom også byernes borgere afgrænsede deres rettigheder. Tilbage var bønderne, 

 2 Kai Hørby, Velstands krise og tusind baghold 1250-1400, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, 
red. Olaf Olsen, bind 5, København 1989, passim.
 3 Aksel E. Christensen, Kongemagt og Aristokrati. Epoker i middelalderlig dansk Statsopfattelse indtil 
Unionstiden, København 1945 (genoptrykt København 1968); Aksel E. Christensen, “Det danske stæn-
dersamfunds epoker. Et rids”, Festskrift til Astrid Friis, red. Svend Ellehøj, Svend Gissel og Knud Vohn, 
København 1963, s. 29-46 (i det følgende benyttet i genoptrykket i Aksel E. Christensen, Danmark, Norden 
og Østersøen. Udvalgte afhandlinger, København 1976, s. 261-276); Aksel E. Christensen, Ret og magt i dansk 
middelalder, København 1978, s. 29-66. For en delvis anden opfattelse se Anders Bøgh, “Feudalisering og 
bondekommunalisme. Noget om samfundet i senmiddelalderen”, Danmark i Senmiddelalderen, red. Per 
Ingesman og Jens Villiam Jensen, Århus 1994, s. 88-105.
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1 5SE N M I DDE L AL DE R E N S DA N SK E S Tæ N DE R S A M F U N D

Jyske Lov fra 1241 afspejler endnu det højmiddelalderlige slægtssamfund. Det ældste bevarede håndskrift 
stammer fra ca. 1280 og er skrevet af en ellers ukendt Thomas G., som måske var skriver hos Erik 
Klippings moder, Margrethe Sambiria. På dette billede fra håndskriftet ses fortalen med de berømte 
åbningsord “Med lov skal land bygges”. (Stockholm, Kungliga Biblioteket, C 37. Her efter Jydske Lov 
750 år, red. Ole Fenger og Chr. R. Jansen, Viborg 1991, s. 245).
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1 6  JE N S E . OL E SE N

fjerdestand, som ikke var karakteriseret af rettigheder og privilegier, men snarere ved 
de mange pligter, som var pålagt dem.�
 Andre centrale kilder til belysning af stændersamfundets udvikling udgøres af 
kong Olufs håndfæstning 1376 samt de oldenborgske unionskongers håndfæstninger. 
Christian I’s foreløbige håndfæstning fra 1448 lignede endnu de ældre forpligtelses-
breve, mens kongerne Hans’, Christian II’s og Frederik I’s håndfæstninger fremtræder 
som stærkt udvidede og gennemarbejdede forfatningsretslige arbejder med reference 
til Kalmarunionens specielle forhold.�
 Det første kendte danske stændermøde med almuerepræsentation, som blev afholdt 
i Kalundborg i 1468 og indtager en fremtrædende plads i dansk rets- og samfundshi-
storie, er undersøgt af Thema Jexlev. Instruktive behandlinger af stændersamfundet 
og dets institutioner er herforuden leveret af Kai Hørby i Dansk socialhistorie bind 1 
og af samme forfatter og Helge Paludan i (Gyldendals) Danmarks historie bind 1 og 2. 
Senest har Henrik Lerdam i bogen Kongen og tinget analyseret det senmiddelalderlige 
retsvæsen med særligt henblik på kongemagtens forhold til det kongelige retterting, 
landstingene og herredstingene i perioden 1340-1448. Det er herigennem blevet 
klart, at historikerne omsider har taget et område under behandling, som hidtil har 
været mere eller mindre forbeholdt retshistorikerne.�
 I det følgende skal udviklingen af det danske stændersamfund, som den afspejler 
sig i de middelalderlige dokumenters terminologi, gøres til genstand for en nærmere 
undersøgelse. Det samme skal monarkernes bestræbelser på at udnytte stænderne via 
landstingene som folkelige forsamlinger for at skabe opbakning til deres kongelige 
udenrigs- og indenrigspolitik. Undersøgelsen har som mål at nå frem til en mere 
nuanceret forståelse af det danske stændersamfunds fremvækst og udvikling hovedsa-
gelig baseret på dokumenternes terminologi. Artikelen opsamler og bygger videre på 
den eksisterende forskning, herunder mine egne to bøger om de senmiddelalderlige 

 4 Ole Degn, “Stænder, socialgrupper og personer i Jydske Lov”, Jydske lov 750 år, red. Ole Fenger og 
Chr. R. Jansen, Viborg 1991, s. 79-93; Erik Ulsig, “Valdemar Sejrs kongemagt”, Jydske Lov 750 år, red. Ole 
Fenger og Chr. R. Jansen, Viborg 1991, s. 65-78.
 5 Håndfæstningerne findes i SDKH og DDR 1-3.
 6 Thelma Jexlev, “Kalundborgmødet 1468 – stændermøde eller særdomstol?”, Festskrift til Troels Dahlerup, 
red. Aage Andersen, Per Ingesman og Erik Ulsig (Arusia – Historiske skrifter, V), Århus 1985, s. 277-286; 
Helge Paludan, “Tiden 1241-1340”, Danmarks historie, red. Aksel E. Christensen, H. P. Clausen, Svend El-
lehøj og Søren Mørch, bind 1, København 1977, s. 401-511; Kai Hørby, “Tiden fra 1340 til 1523”, Danmarks 
historie, red. Aksel E. Christensen, H. P. Clausen, Svend Ellehøj og Søren Mørch, bind 2,1, København 1980, 
s. 13-270; Kai Hørby, “Middelalderen”, Niels Lund og Kai Hørby, Samfundet i vikingetid og middelalder 
800-1500, Dansk socialhistorie, bind 2, København 1980, s. 77-294; Henrik Lerdam, Kongen og tinget. Det 
senmiddelalderlige retsvæsen 1340‑1448, København 2001.
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politiske forhold i Norden med hovedvægt på forholdet mellem kongemagten og 
de nationale rigsrådsgrupper inden for Kalmarunionens rammer.� Der skal i det 
følgende blandt andet argumenteres for, at en særskilt privilegering af samfundets 
tre øverste stænder, som rækker tilbage til højmiddelalderen, blev fastholdt som 
princip i senmiddelalderen parallelt med anvendelsen af det overordnede statsretslige 
begreb communitas (“menigheden”) gældende for hele rigets eller en provins’ indbyg-
gere. Undervejs søges det spørgsmål besvaret, om ikke nordiske forbilleder og især 
stænderbegrebets konsolidering i Sverige har spillet en større rolle for udviklingen 
af det danske stændersamfund i det 15. århundredes anden halvdel, end det almin-
deligvis er blevet antaget.

Ny statsopfattelse
Håndfæstningerne fra 1320 og 1326 og deres opregning af samfundets fire stæn-
dergrupper, bisper og gejstlige personer, riddere og væbnere, borgere og bønder, er 
udtryk for, at stænderudviklingen forfatningsmæssigt var slået igennem, og at de 
sociale forskelle fik retslig godkendelse. Den formelle opdeling af befolkningen i 
grupper med forskellige privilegier og rettigheder havde som baggrund en tiltagende 
arbejdsdeling i samfundet med en tilsvarende opdeling af befolkningen til følge.�
 Udviklingen henimod et stændersamfund var givet foregået i årene forud for de 
først kendte valghåndfæstninger. I Jyske Lov fra 1241 spores en tiltagende, men endnu 
uklar standsdifferentiering, og slægtssamfundet og familien var fortsat de domine-
rende grundenheder. Det er først med Erik Klippings håndfæstning fra 1282, at et 
vigtigt udgangspunkt til belysning af aristokratiets og kirkens magtstilling og dermed 
privilegiesamfundets udvikling aftegner sig. De to nævnte samfundsgrupper sikrede 
sig her omfattende rettigheder og indskrænkede kongemagtens udfoldelsesmulighe-
der betragteligt. Kongelige stadfæstelser af gejstlige og kirkelige privilegier samt flere 
byprivilegier fra det 13. århundrede fuldender billedet af et samfund i udvikling. 
Udøverne af ikke-agrar virksomhed blev mere adskilt fra jordens dyrkere.�
 Enkelte andre eksempler fra begyndelsen af det 14. århundrede underbygger, at 
de øverste samfundsgruppers rettigheder og friheder især blev varetaget. I september 

 7 Jens E. Olesen, Rigsråd – Kongemagt – Union. Studier over det danske rigsråd og den nordiske kongemagts 
politik 1434‑1449 (Skrifter udgivet af Jysk Selskab for Historie, 36), Århus 1980; Jens E. Olesen, Unionskrige 
og Stændersamfund. Bidrag til Nordens historie i Kristian I’s regeringstid 1450‑1481 (Skrifter udgivet af Jysk 
Selskab for Historie, 40), Århus 1983.
 8 DDR 1, nr. 22-23, s. 185-220; Christensen 1945, s. 126; Paludan 1977, s. 433ff.
 9 DDR 1, nr. 13, s. 74-104; DGK 1-5, passim.
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1314 forbød Erik Menved eksempelvis uretmæssigt gæsteri i klostre og hos præster 
og selvejerbønder (religiosis et sacerdotes et bundones), og i februar 1317 udstedte 
kongen et privilegium til indbyggerne i Skåne, hvor det blandt andet indskærpedes, 
at adelen skulle have sådanne friheder over deres tjenere og gods, som de havde haft 
fra Arilds tid.�0
 Landskabslovene fastholdt principielt, at alle frie var lige for loven, men at sam-
fundsmentaliteten mod slutningen af det 13. og ind i det 14. århundrede var under 
forandring med betoning af de fremtrædende stænders rettigheder, træder klart 
frem i en prædiken fra den ældst kendte danske prædikensamling. I samlingen, der 
er fra ca. 1300 og er udarbejdet som en håndbog til brug for andre prædikanter, tog 
forfatteren, lektor ved dominikanerklostret i Ribe Mathias Ripensis, kategorisk af-
stand fra sætningen om, at Gud har skabt alle mennesker lige. Tværtimod, hævdede 
han, skulle man ikke blot holde øvrigheden i ære og acceptere, at Gud har sat nogle 
til at være dommere, eftersom det heller ikke i almindelighed har været Guds vilje, 
at alle mennesker skulle være lige. Mathias ønskede i stedet, at nogle skulle være 
overordnede, andre underordnede. De overordnede skyldte deres underordnede 
beskyttelse, retfærdighed og retledning, mens de underordnede var pligtige til at vise 
deres overordnede lydighed, ærbødighed samt kontante ydelser. Det er tydeligt, at 
undersåtspligterne var udvidet fra alene at omfatte kongen og hans embedsmænd 
til også at omfatte de politisk ledende samfundsgrupper. Samfundets enkelte ele-
menter opregnedes af Mathias Ripensis og var her som overalt fire, svarende til det 
middelalderlige verdensbilledes fire grundelementer jord, vand, luft og ild: clerici, 
milites, mercatores og rustici.��
 Mathias Ripensis’ argumentation afspejler stænderdelingen som en grundlæg-
gende samfundsstruktur på vej bort fra det højmiddelalderlige slægtssystem. ældre 
europæisk statsopfattelse hvilede på Augustins De civitate Dei, som formulerede 
grænserne for kristenheden og fastholdt forestillingen om et universalrige, samordnet 
i to livsprincipper, det åndelige og det verdslige. Al magt og myndighed på jorden 
beroede direkte af Guds nåde, hvad enten man opfattede den verdslige magt som 
underlagt den åndelige, eller man afledte fyrstens eller kejserens magt umiddelbart 
fra Gud.��

 10 DDR 1, nr. 20-21, s. 183-185.
 11 Christensen 1978, s. 51. For Mathias Ripensis og dennes håndskrift se også Anne Riising, Danmarks 
middelalderlige Prædiken, København 1969, s. 48f.
 12 Jf. Christensen 1945, s. 204ff.
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 Augustins tanker dominerede frem til ca. 1200, hvorefter der kan iagttages et 
nybrud i europæisk statsret. I tiden herefter frigjorde statsretten sig skridt for skridt 
fra den hidtidige teologiske dominans. Slutresultatet er velkendt: Senest ca. 1300 
var statsretten frigjort fra teologien som selvstændig disciplin med et fast funda-
ment, hjulpet på vej af Aristoteles’ statslære samt ikke mindst af Thomas Aquinas’ 
(ca. 1225-1274), som fik stor udbredelse. Thomas søgte at kombinere Aristote-
les’ Politik med kirkens hævdvundne dogmer. Sin statsteori byggede han på troens 
grundlæggende sandheder og opfattede monarkiet som den i realiteten eneste mulige 
statsform.��
 Andre vigtige europæiske statsteoretikere var Ptolemæus af Lucca, ægidius af 
Rom, Johannes af Paris samt især den nybrydende Marsilius af Padua med sin 
konsekvente udformning af folkesuverænitetsprincippet. Staten byggede herefter på 
den naturlige overensstemmelse mellem individernes vilje, og denne fællesvilje var 
grundlag for al ret: Den skaber loven og autoriteten, der ikke er uforanderlig, men 
må fornyes til stadighed af folkets fællesskab. Folket opfattedes som statens øverste 
autoritet (legislator).��
 Marsilius understregede gentagne gange folkets autoritet, men han havde dog 
også blik for værdien af en stærk kongemagt. Stærkere end nogen før ham betonede 
Marsilius betydningen af statens enhed inden for folkefællesskabets område (regnum). 
Han udstyrede staten med universel magt, således at ingen undersåt kunne undgå 
fyrstens autoritet. Med sine synspunkter udfordrede Marsilius det feudale samfunds 
ideologi.
 På trods af Marsilius’ idepolitiske indsats blev det William Occams statsteoretiske 
synspunkter, som kom til at udøve størst realpolitisk indflydelse. Occams retsstat 
var bygget op omkring individernes naturlige samfundsinteresse, og han fremhævede 
stærkt viljen som faktor. Samfundet byggede på visse fundamentale rettigheder for 
den enkelte: 1) retten til frihed med stærk understregning af retssikkerheden, 2) ret-
ten til personligt forsvar mod vold, 3) retten til at besidde ejendom. Disse friheder 
dannede grundlag for samfundet, idet det var statens opgave at beskytte indbyggerne 
ved at dømme og straffe. Særlig vigtig var samfundets ret til at udnævne dommere og 
regenter. Her fremsatte Occam sine betragtninger om “kommuniteten” (communitas), 
hvorefter den bærende statsenhed udgjordes af folket, som imidlertid fornuftsbetonet 
havde delegeret sin magt til en konge eller fyrste i et forhold, der efter folkets vilje 

 13 Erik Lönnroth, Sverige och Kalmarunionen 1397‑1457 (Studia Historica Gothoburgensia, X), Göteborg 
1934 (genoptrykt Göteborg 1969), s. 17-22; Christensen 1945, s. 205-207.
 14 Lönnroth 1934, s. 22ff; Christensen 1945, s. 208-210.
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Aristoteles var en hovedkilde til middelalderens politiske filosofi. Den franske konge Karl V lod i be‑
gyndelsen af 1370’erne sin rådgiver Nicole Oresme udarbejde en oversættelse til fransk af den klassiske 
græske filosofs skrifter om politik og økonomi. I oversættelsen skal denne illustration af forskelligt slags 
landbrugsarbejde vise, hvorledes et samfund trives under det “gode politi”, dvs. demokratiet. (Bruxelles, 
La Bibliothéque Royale Albert Ier, Ms. 11‑201‑2, fol. 241. Her efter Vivian Etting, Margrethe den 
Første. En regent og hendes samtid, 2. udgave, København 1997, s. 271).
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kunne antage forskellige former. Kongens magt beroede på, at samfundets medlem-
mer efter overenskomst var pligtige til at vise ham lydighed. Brød kongen de gængse 
retsnormer, havde folket ret til at afsætte ham, eftersom loven rangerede over konge-
magten. – Occams nominalistiske lære om individualitetsretten skabte en idepolitisk 
terminologi, som gav aktuel slagkraft til visse af middelalderens herskende opfattelser, 
og især hans tanker om folket som bærer af statsenheden blev vidt udbredt.��

Communitas
Begrebet communitas som et middelalderligt statsretsligt udtryk for folket over for 
dets fyrste er centralt for at forstå det ældre danske stændersamfund. Ved begyn-
delsen af det 14. århundrede synes communitas netop herhjemme at være anvendt 
i statsretslig betydning i forhold til riget, det vil sige som begreb at omfatte hele det 
organiserede samfund, der på folkets vegne forhandlede med kongen. I Erik Menveds 
forordning for Nørrejylland, udstedt den 13. marts 1304 i Nyborg med Danehof-
fets samtykke, omtales kronen og rigets samlede indbyggere som henholdsvis nobis 
corone nostre et communitati regni og communitas Dacie. Håndfæstningerne 1320 og 
1326 afspejlede som vist ovenfor opdelingen af stænder i samfundet, og Valdemar 
III’s håndfæstning fra juni 1326 opregnede konkret riddere, klerke, væbnere og 
øvrige indbyggere i riget (militibus, clericis, armigeris ceterisque regni incolis…). I en 
forordning af kong Valdemar udstedt på Danehoffet i Nyborg omkring den l. juli 
1354 bekræftede denne kong Valdemars og andre forgængeres lovbestemmelser 
og friheder (legibus et libertatibus) til tota communitas regni Dacie (“hele det danske 
riges menighed”), hvorved han henviste til alle landets indbyggere uanset socialt 
tilhørsforhold.��
 Den såkaldte “landefred” fra Danehoffet i maj 1360 om opretholdelse af den 
bestående retstilstand påkalder sig særlig interesse, ikke blot fordi denne “kong Val-
demars håndfæstning” er stærkt omdiskuteret blandt historikere, men idet commu-
nitas-begrebet her er knyttet sammen med en opregning af de to mest fremtrædende 
samfundsgrupper, kirkens bisper og aristokratiet: … uenerabilibus patribus ac dominis 
episcopis, militibus, militaribus ceterisque regni nostri Dacie communitate et incolis… 
Communitas synes her umiddelbart ikke at dække det samlede folk eller den politisk 
aktive del af folket, men derimod at anvendes som et ‘tillæg’ om det passive folk og 

 15 Lönnroth 1934, s. 23-29; Christensen 1945, s. 211-217.
 16 DDR 1, nr. 19, 22-23, 28, s. 178-183, 185-192, 213-220, 230-234.
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indbyggere, det vil sige alle dem, der ikke hørte til de politisk aktive standspersoner, 
gejstlighed og adel.��
 Aksel E. Christensen har argumenteret for, at den måde, hvorpå communitas fore-
kommer i 1360, afspejler en ny og begyndende afsvækkelse af begrebet til at dække 
de to store uprivilegerede stænder, borgere og bønder. Synspunktet er overbevisende, 
også fordi yngre danske oversættelser af landefreden anvender udtryk som “og andre af 
vort riges menighed” samt “andre almue og rigens indbyggere”. Hertil kommer, at den 
følgende tids stænderformler på dansk regelmæssigt har afslutninger som “og rigets 
menighed” eller “og rigets (menige) almue”, hvilket tydeligvis skal dække det latinske 
communitas og anvendes om det menige folk, som ikke havde politisk indflydelse. 
Fremhævelsen af de to privilegerede øverste stænder efterfulgt af communitas som 
en samlet betegnelse for de mindre betydningsfulde samfundsgrupper borgere og 
bønder afspejler datidens sociale og økonomiske realiteter.��
 På den anden side dokumenterer de bevarede kilder fra slutningen af det 14. århun-
drede, at begrebet communitas som udtryk for det samlede folk endnu opretholdtes 
og anvendtes i vigtige statsretslige situationer. I kong Olufs håndfæstning fra maj 
1376 bekræftede denne forgængernes privilegier og statutter til alle rigets indbyggere, 
gejstlige og verdslige (…quibuscumque ipsius regni incolis, clericis et laicis…). På Dane-
hoffet i Nyborg i juni 1377, hvor kong Oluf, dronning Margrete, bisperne og et stort 
antal riddere og væbnere forpligtede sig til at opretholde den bestående retstilstand, 
opregnedes mere specifikt befolkningsgrupper og indbyggere: … omnibus et singulis 
prelatis, nobilibus, militibus, militaribus ceterisque aliis regni Dacie incolis, pronunc in 
parlamento Danorum Nyburgh celebrato conuenientibus. Det tilføjedes endvidere: 
…quod omnes et singuli ipsius regni Dacie incole in quacunque terra regni….��
 Det anførte giver grundlag for at understrege, at communitas-begrebet efter alt 
at dømme senest ved midten af det 14. århundrede (håndfæstningen 1326 nævner 
incolis, “indbyggere”) og tydeligere i 1360 blev anvendt som betegnelse for de ikke-
politisk aktive borgere og bønder, men at begrebet fortsat overordnet dækkede over 
rigets samlede indbyggere som et udtryk for eksistensen af mange communitates. 
I landefreden bekræftede kongen eksempelvis privilegier og sædvaner tilhørende 
…milites, militares, domine, uirgines, mercatores, hospites, bondones et rustici… Hver 
enkelt befolkningsgruppe eller communitas afsluttede på denne vis en forpligtende 

 17 DDR 1, nr. 30, s. 239-275.
 18 Christensen 1976, s. 264-265.
 19 DDR 1, nr. 31-32, s. 276-329.

51038_konge kirke_.indd   22 24-11-2006   12:04:11

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.



2 3SE N M I DDE L AL DE R E N S DA N SK E S Tæ N DE R S A M F U N D

overenskomst med kongemagten og omvendt, og alle regnedes de for at høre til 
rigets communitas.�0
 De bevarede statsretslige dokumenter om Skånes tilhørsforhold uddyber opreg-
ningen af stænder og giver belæg for bestræbelserne på at inddrage hele befolkningen 
og Skånes communitas. Ifølge fremstillingen (fra svensk side) af begivenhedsforløbet, 
der i 1332 førte til Skånes forbindelse med Sverige, bevidnede ærkebispen af Lund 
i spidsen for Skånes stænder i 1343 en detaljeret redegørelse for antagelsen af Mag-
nus Eriksson som konge og fornyede i forpligtende vendinger unionen med Sverige: 
Da Skåne var underkastet holstenernes tyranni, sendte skåningerne deres ærkebisp 
sammen med repræsentanter for samtlige stænder til kong Magnus i Kalmar med 
anmodning om hjælp, og her aflagde de troskabsed til ham som deres herre og konge. 
Siden lod skåningerne ved en delegation kong Magnus hente ved grænsen og førte 
ham til Lund, hvor han på landstinget blev valgt til konge. – I juni 1340 stadfæstede 
kong Magnus Eriksson på ny de skånske stænders privilegier med opregning af 
ærkebispen og kapitlet samt …. militum, armigerorum, monasteriorum, ciuitatensium 
ceteorumque incolarum terre nostre Scanie, clericorum et laicorum…. Fra dansk side 
udstedte kong Valdemar i lignende vendinger til de danske stændergrupper i januar 
1341 en stadfæstelse af indbyggernes privilegier: … episcopi, prelati ac eclesiastice 
persona, milites et militares, mercatores, bundones et rustici, cuiuscunque …��
 Spørgsmålet om Skånes tilhørsforhold blev i november 1343 afsluttet ved, at 
kong Valdemar indgik en fredsaftale med kong Magnus og endegyldigt overlod ham 
Skåne, Halland, Blekinge og Lister og Hven for 42.000 mark sølv. I fredstraktaten 
fra 18. november 1343 fra Varberg og i andre samtidige stadfæstelser afstod kong 
Valdemar og hele det danske folk på egne og den danske krones vegne (coronæ 
regni) for bestandigt og i forpligtende vendinger samtlige skånske landsdele til kong 
Magnus, dennes arvinger og efterfølgere samt Sveriges krone, ligesom alle tidligere 
adkomstbreve til kong Magnus blev bekræftet. ærkebisp Peder, domkapitlet og 
Skånes stænder blev løst fra deres troskabsed.��
 Formuleringerne i kong Valdemars afståelsesdokument understreger beslutningens 
vigtighed ved ikke blot at henvise til rigsrådet, men også til samtykke af rigets befolk-
ning og communitas: …cum assensu et consilio unanimi conciliariorum nostrorum et 
procerum regni nostri Daciæ, clericorum et laicorum, tam prælatorum quam militum et 

 20 DDR 1, nr. 23, 30, s. 213-220, 239-251.
 21 DDR 1, nr. 24-25, s. 221-228; Jens E. Olesen, “Skåne mellem Danmark og Sverige 1332-1469”, 
Danmark og Europa i Senmiddelalderen, red. Per Ingesman og Bjørn Poulsen, Århus 2000, s. 108-133, her 
især s. 109ff. 
 22 DD 3. rk. I, nr. 384-389, 391-392.
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militarium ac totius populi ac communitatis regni eiusdem a nobis, hæredibus et succes‑
soribus nostris ac coronæ regni Daciæ libera ac spontanea uoluntate, non compulsi, non 
coacti, non dolo nec aliqua circumuentione inducti, prædictas terras … I et personligt 
skødebrev fra den 20. november forpligtede kong Valdemar sig til at lade skødningen 
stadfæste af det næste Danehof. Kong Magnus henvendte sig i 1347 til paven for at 
få stadfæstet sin besiddelse af Skånelandene, som han nu, modsat ved en tidligere 
ansøgning, havde fået fine breve på, såvel fra den danske konge som fra det skånske 
folk. Det er tydeligt, at kong Magnus bestræbte sig på at fremhæve, at alle stænder 
og Skånes indbyggere havde godkendt forbindelsen.��
 Endnu mod slutningen af det 14. århundrede kan der nævnes et eksempel på, at 
samfundsgrupperne først opregnes efterfulgt af communitas som fælles forpligtende 
betegnelse. Fra Lund udstedte ærkebisp Magnus, gældkeren og en række stormænd 
den 10. november 1380 en forpligtelse til at opretholde landefreden og forsvare de 
enkelte samfundsgruppers rettigheder og friheder: …. ad defendendum archiepisco‑
pum, sanctam ecclesiam Lundensem ac ceteras ecclesias, monasteria, totum clerum et 
eorum familiam nec non milites ac militares, armigeros, mercatores, bundones et rusticos 
ac communitatem diocesis Lundensis in iure suo ac libertatibus suis…��
 Kong Olufs ovennævnte håndfæstning fra 1376 samt forpligtelsen fra 1377 anven-
der ikke ordet communitas, men taler i stedet om rigets indbyggere. Hvorvidt dette 
afspejler, at anvendelsen af det latinske communitas-begreb var på retur, er det van-
skeligere at udtale sig om. Endnu i rigsrådets responsum fra tiden mellem maj 1385 
og juli 1387 opregnedes ecclesie, monasteria, capitula, milites, militares, ciuitatenses, 
bundones…, mens dronning Margretes forordning fra januar 1396 rettedes til alle, 
som bygge og bo i Nørrejylland, eho the ære hælst, som i thet Vyborge lanzting pleye at 
søge. I forordningen meddeltes, at hendes frænde kong Erik er hyldet og undfanget 
til herre og konge i Danmark af “rigens mænd af Danmark af alle lande…” I Erik af 
Pommerns kroningsbrev fra Kalmar den 13. juli 1397 henvistes til samtykke af alles 
thisse thry rikis inboendes mens, bothe biscope, prelate, klærke oc ridderscap oc menygheet. 
Unionsbrevet opregnede på sin side samtykke af hvert riges biscope oc klerkæ, riddere 
oc swenæ oc ganze oc menæ rikesens almoghæ i huort rikit om sich…��
 Anvendelsen af communitas-betegnelsen som udtryk for et lands eller en landsdels 
samlede indbyggere blev fortsat i det 15. århundrede. Erik af Pommern benyttede 
velovervejet begrebet efter modtagelsen af afsættelsesbreve fra det danske rigsråd 

 23 DD 3. rk. I, nr. 391, 393; DD 3. rk. II, nr. 381; Olesen 2000, s. 113f.
 24 DDR 1, nr. 33, s. 329-330.
 25 DDR 1, nr. 34-35, s. 330-344; DDR 2, nr. 1-2, s. 19-27.
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i sommeren 1439. Rigsrådet og enkelte andre adelige havde afsat ham på alt rigis 
inbyggeris weyne. Den 25. juli 1439 skrev kongen fra Visborg på Gotland breve til 
skåninger og jyder: domino Erico communitati in Schania et in Jucia…. I indledningen 
til brevet, hvor kongen søgte støtte fra alle Skånes stændergrupper, henvendte han 
sig til unse ersamen menicheit, clerkerie unde ridderscop, copsteder men unde gantze 
menicheid, dede buwen unde wonen in Schonen. Kong Erik skrev i lignende vendinger 
til fynboerne den 14. september 1439. Den gamle konge bestræbte sig tydeligvis på 
at vinde tilslutning blandt alle stændergrupper imod rigsrådet. Stænderne skulle 
aktiveres ved hjælp af landstingene imod rigets oppositionelle stormænd. Disse 
henholdt sig på deres side til, at de på rigsrådets vegne repræsenterede riget og dets 
indbyggere.��
 Efterfølgeren Christoffer af Bayern lovede i sin kongeed på Viborg landsting den 
9. april 1440 at forsvare og respektere alle privilegier givet til …then helghe kirke, 
hennes formæn, biscope, prelater og alle then helghe kirkis personer, riddere, swene, bor‑
ghere, køpmen, bønder oc bokarle, swo wiit som Danmark rækker…. Kong Christian I 
gentog dette ordret i sin kongeed fra september 1448 på Viborg landsting, mens hans 
foreløbige håndfæstning fra Haderslev den 1. september 1448 alene havde henvist 
til rigsrådet som repræsentant for alle rigets indbyggere.��
 Fra Christian I’s regeringstid kendes adskillige eksempler på opregninger af stæn-
dergrupper og rigets menighed. I en forordning fra maj 1454, hvor udfærdigelsen 
for Sjælland er bevaret, opregnedes således …biscopen i Roskilde, abbete, prelater, 
mene clerckerii, riddere oc swene, køpstethemæn, bønder oc mene almoghe i Siæland. En 
forordning for Nørrejylland fra 1466 anvendte en tilsvarende formulering.��
 Fra Christian I’s og Hans’ tid blev det almindeligt i skrivelser at henvende sig 
mere differentieret til de enkelte stændergrupper, eksempelvis til borgmestre og me-
nige indbyggere i købstæderne. Rigernes indbyggere som betegnelser nævnes i kong 
Hans’ håndfæstning 1483 og i Christian II’s fra 1513 uden samlet opregning af alle 
stænder. Rigsrådet havde politisk tilegnet sig rollen som de respektive indbyggeres 
repræsentant samt som kongemagtens modpart. Herrestændernes magtfulde position 
var udtryk for sociale og økonomiske realiteter. Reformationens gennemførelse i 
1536 anfægtede principielt ikke stænderopdelingen, men ændrede derimod forholdet 
imellem stænderne. Adelen blev efter inddragelsen af bispe- og klostergodset den 

 26 AEPA nr. 7-8, s. 39-44; Olesen 1980, s. 106ff.
 27 DDR 2, nr. 9, 20, 22, s. 78-81, 101-103, 106-107.
 28 DDR 2, nr. 24, 30, s. 108-111, 129-135.
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2 6  JE N S E . OL E SE N

eneste “herrestand”, der var i besiddelse af særlige “friheder” – økonomiske og politiske 
privilegier – mens gejstligheden blev henvist til andenpladsen.��

Landstingene
Landstingenes betydning som folkelige forsamlinger og forum for kongevalg og 
hyldninger er velkendt. Ifølge håndfæstningen 1376 blev valget af kong Oluf i det 
mindste formelt foretaget traditionelt af rigets stormænd med hyldning af det menige 
folk (regni Dacie pociores cum popularibus), men efter den unge konges død i august 
1387 blev det det stænderdelte folk, der på landstingene hyldede dronning Margrete 
som “fuldmægtig frue og husbonde” samt som rigets formynder. Stænderformelen 
var stort set ensartet i alle “lande” og gav den sædvanlige rækkefølge: 1) bisper og 
prælater, 2) riddere og svende, 3) købstadsmænd, 4) bønder og bokarle. Det skånske 
landsting, der var det første, afsluttede herefter “og flere gode mænd og menighed 
af flere Danmarks lande”. Ved hyldningen af Erik af Pommern på landstinget 1396 
i Viborg fik dronning Margrete samtidig vedtaget en forordning, der læste her-
restænderne teksten, mens en række artikler skulle beskytte borgere, købmænd og 
bønder imod overgreb, skønt de lovbestemte forskelligheder blev opretholdt i kraft 
af privilegierne.�0
 Efter Valdemar Atterdags død overtog rigsrådet i 1377 ledelsen med hensyn til 
rets- og fredshåndhævelse. Det blev rigsembedsmændene – drost, marsk og gældker 
– der efter råd af de edsvorne råder i hvert af de tre lande skulle påtale, om nogen, 
gejstlig eller læg, skulle være undertrykt eller tynget uretfærdigt imod landets lov, mens 
herrestænderne med liv og gods forpligtede sig til at stå til rådighed til at afværge 
og sikre oprejsning for undertrykkelse. Denne ordning kom tydeligvis i stand i en 
situation, hvor regeringsmagten var omstridt. Dronning Margrete styrkede konge-
magten i de efterfølgende år, og efterhånden erstattede hun rigsembedsmændene med 
sine trofaste hofembedsmænd, hofmester og kammermester ved siden af kansleren. 
I forordningen fra 1396 fremgår det med al ønskelig tydelighed, at kongemagten 
atter havde overtaget freds- og retshåndhævelsen, og indtil kong Erik blev myndig, 
indsatte dronningen i hvert land en høvedsmand og en “retter” (dommer), der på 
kongens vegne skulle “gøre ret og fred og skel”.��

 29 DDR 2, nr. 37, s. 144-157; DDR 3, nr. 1, s. 19-33.
 30 DDR 1, nr. 31, 35, s. 276-284, 334-339; Christensen 1945, s. 229f.
 31 Christensen 1945, s. 236-238; Christensen 1976, s. 54f. Jf. senest Anders Bøgh, Sejren i kvindens hånd. 
Kampen om magten i Norden ca. 1365‑89, Århus 2003, s. 227, som med rette afviser Aksel E. Christensens 
synspunkt, at Danehoffet afgav sin myndighed.
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 Herrestændernes bestræbelser på at udnytte deres jurisdiktionelle myndighed til 
at tvinge deres vornede til at blive ved deres gårde eller overtage en ødegård er vel-
kendt. Værnet, der oprindelig tilsigtede retsbeskyttelse, blev udnyttet af gejstlighed 
og adel. Endnu i kong Olufs håndfæstning fra 1376 vendte man sig mod denne tvang 
og forordnede, at bryder og landboer uden hensyn til, hvis gods de sad på, skulle 
have ret til frit at flytte bort, når de efter landsloven havde opsagt og afregnet deres 
fæsteforhold til ejeren. I et svar på spørgsmål fra rettertinget fastholdt rigsrådet, at 
bonden frit kunne rejse, når denne blot havde betalt sin førlovsafgift og havde opsagt 
fæstet i tide. Vornedskabet satte sig ikke desto mindre igennem mod slutningen af 
det 15. århundrede, om end kun på Sjælland. Lollands Vilkår fra 1446 er et vidnes-

En middelalderlig konges vigtigste opgave var at opretholde retten, hvilket han gjorde som lovgiver og 
dommer. Selv om dette kalkmaleri fra 1400‑tallet skal illustrere en gammeltestamentlig historie, giver 
det et udmærket billede af en samtidig konge i hans egenskab af dommer. Resultaterne af kongens 
retsudøvelse vises også klart i form af de to straffede personer til højre. (Kalkmaleri i Tirsted kirke 
på Lolland. Her efter Troels Dahlerup, De fire stænder 1400‑1500, Gyldendal og Politikens Dan-
markshistorie, red. Olaf Olsen, bind 6, København 1989, s. 250).
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byrd om kongemagtens og herrestændernes kontrol over bønderne. Fyns Vilkår fra 
1473 og andre forordninger fra anden halvdel af det 15. århundrede befæster dette 
billede.��
 Landstingene havde tidligere spillet en rolle både som lovgivende, judicielle og 
politiske organer, men efterhånden havde de kun de judicielle funktioner tilbage. 
Lovgivningsinitiativet blev overtaget af kongemagten, og landstingenes politiske 
betydning blev overtaget af Danehof, rigsråd og kongemagt. Ud over valg af konge 
og hyldninger i 1387 og 1396 kendes fra dronning Margretes tid ingen eksempler 
på, at hun anvendte landstingene til andet end juridisk at bevidne nogle af sine 
godsovertagelser.��
 Erik af Pommern benyttede på sin side i flere tilfælde landstingene til at skabe 
bred politisk opbakning om sin politik. I februar 1419 tilbød kongen på Sjællands 
landsting en endelig afgørelse ved rigsrådet om København. Den berømte købstads-
forordning fra 15. februar 1422 var tidligere drøftet på landstinget i Ringsted og til-
stræbte at skabe ro og samling mellem de involverede samfundsgrupper. I sommeren 
1426 udtalte landstingene i Skåne, Sjælland og Nørrejylland sig om den retmæssige 
fremgangsmåde ved kongevalg, og to år senere besvarede Sjællands landsting en 
forespørgsel fra Erik af Pommern, at det var gammel ret og sædvane, at den, der 
undlod at møde til krigstjeneste, når fjenden var i landet, skulle hænges ved sin egen 
bjælke. Landsdommeren havde udmeldt et større nævn, bestående af ham selv, en 
gejstlig og to verdslige rigsråder, adskillige sjællandske væbnere og to borgere fra hver 
købstad og to bønder fra hvert herred på Sjælland til at granske gammel sædvane 
og ret. Også ved denne lejlighed havde landstinget karakter af stændermøde, idet 
repræsentanter fra alle stænder var til stede.��
 I striden om Sønderjylland valgte Erik af Pommern i to omgange, i 1421 og 1423, 
at benytte landstingene i stedet for som i 1413 at indkalde Danehoffet som rigets 
øverste domstol. Ved begge lejligheder havde tingmøderne karakter af egentlige 
stændermøder med både tingsvidner og beseglere fra alle stændergrupper. Hensig-
ten var at skabe bred opbakning blandt indbyggerne til den førte politik over for de 
holstenske grever.
 Under arbejdet med at indsamle bevismateriale forud for dommen af den tysk-
romerske konge Sigismund mødte Erik af Pommern i sommeren 1421 frem på de 

 32 DDR 1, nr. 31-32, s. 276-284, 318-322; DDR 2, nr. 18, 33, s. 96-99, 137-139. Om vornedskabet se 
Frank Pedersen, Vornedskabets gennemførelse, Odense 1984.
 33 Christensen 1945, s. 236f; Lerdam 2001, passim.
 34 1419: GD 2. rk. I, s. 25-26; 1422: DGK 3, nr. 20, s. 73-75; 1426: Rep. 1. rk., nr. 5832, 5923-5924; 
1428: DDR 2, nr. 6, s. 65-67.
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tre store landsting og fik her vidnesbyrd om, at Sønderjylland hørte til kronen og 
ikke var et arveligt len. I slutningen af juni 1421 udmeldte den skånske landsdommer 
repræsentanter fra alle stænder, otte gejstlige, 12 adelige, 12 borgere og 12 bønder, 
til at vidne om Sønderjyllands stilling. Dette gentog sig i juli og i august på det 
sjællandske og det jyske landsting. Det jyske vidnesbyrd viste mindre stænderpræg, 
idet det blev afgivet af en forsamling i Ribe fra Nørre- og Sønderjylland bestående 
af fem bisper, repræsentanter fra fire domkapitler, otte abbeder, fire provster, en del 
riddere og andre adelsmænd samt borgmestre eller rådmænd fra 11 købstæder. To år 
senere, i juli 1423, lod kong Erik de tre landsting vidne om de danske kongers valg 
på landstingene. Her bevidnede landstingene, at der under kong Christoffer II og 
senere aldrig var blevet valgt andre konger end Valdemar Atterdag, Oluf og den nu 
regerende kong Erik. Formålet med denne erklæring i form af landstingsvidner var 
at bevise, at den sønderjyske hertug Valdemar aldrig havde været retmæssig konge 
af Danmark, hvorved også forleningen af Sønderjylland til grev Gerhard 1326 ville 
miste sin gyldighed.��
 Erik af Pommerns bestræbelser på i flere vigtige tilfælde at udnytte landstingene 
skulle tjene til at skabe bred stænderopbakning om hans monarkiske politik, såvel 
i relation til kampen om Sønderjylland som blandt andet i købstadspolitikken. Før 
sin afrejse fra Danmark i forsommeren 1438 lod kong Erik i øvrigt befolkningen 
hylde den designerede tronfølger hertug Bugislav på landstingene. Ud fra kongens 
hidtidige bestræbelser på at inddrage stændergrupperne ved vigtige beslutninger og 
binde indbyggerne til kongedømmet, har det for Erik af Pommern været naturligt at 
søge kontakt til landstingene som folkelige centre for kommunikation med “landenes” 
communitates og som politisk modpol til rigsråderne og deres tilhængere.��
 Sverige fik en mere konstitutionel udformning. Karlskrøniken giver mange eksem-
pler på opregning af stændergrupperne samt “af rikets mena”. Stænderrepræsentati-
onstanken kommer desuden til udtryk i det udaterede forslag til unionsakt fra ca. 
1436, som bærer præg af konciliær tankegang. Forfatterne udkastede her bestem-
melser for fremtidige kongevalg i Halmstad med 40 repræsentanter fra hvert land. 
Fra Danmark skulle deltage ærkebispen af Lund, bispen af Roskilde, bispen af Ribe, 

 35 SRD 7, s. 399-426; Antislesvigholstenske Fragmenter, udg. A.F. Krieger, XIII, København 1850, 
s. 110-118, jf. Rep. 1. rk., nr. 5832, 5923-5924; Kristian Erslev, Erik af Pommern, hans Kamp for Sønderjyl‑
land og Kalmarunionens Opløsning, København 1901 (genoptrykt København 1971), s. 170ff; Zenon Hubert 
Nowak, “Zum National- und Staatsbewusstsein im spätmittelalterlichen Dänemark”, Nationale, Ethnische 
und Regionale Identitäten in Mittelalter und Neuzeit, ed. Antoni Czacharowski, Torun 1994, s. 95-101, her 
s. 97ff.
 36 AEPA nr. 2, s. 5; Olesen 1980, s. 80.
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drosten og marsken og alle landsdommerne, ni adelige (riddere), 12 borgmestre fra de 
største byer (Ribe, Viborg, Århus, Randers, Aalborg, Odense, Roskilde, København, 
Kalundborg, Lund, Malmø og Nakskov) samt otte odelbønder.��
 Mens kongerne ved deres valg opregnede stændergrupperne i deres respektive 
kongeeder, fandt også stænderopdelingen og -opregningen plads i dokumenterne 
om valghandlingen. Ved sjællændernes valg af Christian I’s søn Hans som faderens 
efterfølger den 13. maj 1467 omtales foruden gejstlige og adelige flere borgmestre 
og mange flere købstedsmænd oc andre flere bønder oc mene almughe som bygge oc boo 
udi Sjælland. Hans blev valgt og hyldet meth allemenighethens vdi Sjælland samtycke 
… Overensstemmelsen med communitas er slående.��
 Da kong Christian I i sin konflikt med Axelsønnerne i april 1468 lod optage 
landstingsvidne på Sjællands landsting, foregik det på den måde, at herrestænderne 
gejstlighed og adel forhandlede for sig selv. Også købstadsmændene overvejede sagen 
for sig selv, ligesom repræsentanter for almuen (fire bønder fra hvert herred) over-
vejede deres stillingtagen separat. Denne fremgangsmåde gentog sig i maj måned på 
landstingene for Jylland og Fyn.��
 Det er blevet formodet, at samtiden har følt en vis trang til en erstatning for 
landstingene, idet forestillingen om, at folket burde være med ved visse afgørelser 
såsom kongevalg og skattebevillinger, stadig var levende. Eftersom der imidlertid 
gik lang tid efter stændermødernes fremkomst, inden de mere regelmæssigt kom 
til at øve indflydelse på kongevalg og skattebevillinger, har Poul Johs. Jørgensen set 
Danehofferne som forbillede, idet en vis tilknytning til Danehoffet kan findes ved det 
ældst kendte stændermøde i 1468. I indkaldelsen til dette møde erklærede Christian 
I således, at han ville komme for rigsrådet og alle åndelige og verdslige og “hænde 
og gøre ære og ret”, hvorved han tillagde mødet en opgave, der tidligere havde været 
Danehoffets, nemlig at dømme mellem kongen og undersåtterne. På den anden side 
har Poul Johs. Jørgensen selv blik for, at den politiske anledning til mødet – kongens 
strid med Axelsønnerne – viser hen på forbilleder fra Sverige, hvor stændermøderne 
var udviklet i de foregående tiår, og hvor de ikke sjældent benyttedes af rigsforstan-
derne som modvægt mod oppositionelle rigsråder.�0

 37 DDR 2, nr. 7, s. 67-75; Olesen 1983, s. 14-18. 
 38 DCP nr. 136.
 39 DCP nr. 139, 141-142; Olesen 1983, s. 270ff.
 40 Poul Johs. Jørgensen, Dansk Retshistorie. Retskildernes og Forfatningsrettens Historie indtil sidste Halvdel 
af det 17. Aarhundrede, 5. udgave, København 1971, s. 499 (“Også i Tiden nærmest efter 1468 maa de danske 
Stændermøder ses i Belysning af den tilsvarende svenske Institution…”).
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