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Retshistorie 
 
»Straffelovstillægget 
Af Lov nr. 259 af 1. juni 1945 om tillæg til borgerlig straffelov 
§ 1: Denne lovs bestemmelser kommer til anvendelse på handlinger, der er foretaget i tiden fra og 
med den 9. april 1940 indtil 1 år efter lovens ikrafttræden. Borgerlig straffelovs almindelige be-
stemmelser om forholdet mellem ny og ældre lov er ikke til hinder for, at påkendelse sker i henhold 
til de ved denne lov fastsatte regler. 
 De i denne lov omhandlede handlinger, der er foretaget forinden den 29. august 1943, er straffri, 
såfremt gerningsmanden handlede i henhold til lov eller ordre eller anvisning givet af lovlig dansk 
myndighed inden for dennes myndighedsområde. Er handlingen foretaget på eller efter nævnte dato, 
kan under den nævnte forudsætning tiltale undlades eller straffen nedsættes eller under særligt 
formildende omstændigheder bortfalde. 
… 
§ 3: For handlinger omfattet af denne lov anvendes følgende straffe: livsstraf og fængsel. Arbejds-
hus, sikkerhedsforvaring eller psykopatfængsel kan ikke idømmes efter denne lov. Betingede 
straffedomme finder ikke anvendelse. 
 Livsstraf fuldbyrdes ved skydning efter nærmere ved kgl. anordning fastsatte regler. Livsstraf kan 
ikke idømmes personer, som ved den strafbare handlings foretagelse ikke var fyldt 18 år. 
 Fængsel idømmes fra 4 år indtil på livstid. Straffen kan dog ikke sættes lavere end det dobbelte 
af den i borgerlig straffelov for vedkommende handling foreskrevne mindste straf. Under formil-
dende omstændigheder kan straffen nedsættes indtil fængsel i 1 år. Hvor strafnedsættelse er hjemlet, 
kan straffen gå ned til fængsel i 30 dage.  
 Prøveløsladelse i henhold til straffelovens § 38 kan ikke finde sted. Fangerne anbringes snarest 
muligt i særlige strafanstalter. De nærmere regler for strafudståelsen fastsættes ved kgl. anordning. 
… 
§ 10: Den, der har hvervet eller ladet sig hverve til tysk krigstjeneste, straffes med fængsel. Hvor 
særlige hensyn gør sig gældende, kan der finde strafnedsættelse sted, og under ganske særlige 
omstændigheder kan tiltale undlades.  
 Med fængsel straffes endvidere den, der har gjort tjeneste i et korps, som virkede i tilknytning til 
besættelsesmagten mod den danske stats lovlige organer eller dens borgere, eller som i øvrigt her i 
landet i tysk tjeneste har udøvet virksomhed af politimæssig karakter. 
 For den, som efter den 19. september 1944 har udøvet politimæssig virksomhed ved tjeneste i 
Hipo-Korpset, Sommer-Korpset eller anden lignende organisation, er straffen livsstraf eller fængsel 
ikke under 10 år.« 
 
Med udgangspunkt i teksten ønskes en redegørelse for retsopgøret efter Anden Verdenskrig. 
 
 
 
Retten i Samfundet  
 
Op gennem historien har man diskuteret, hvad ’den korrekte straf’ er, og dette spørgsmål tog 
journalist Lea Holtze fat på i artiklen ’Når ret skal retfærdiggøres’ i Kristeligt Dagblad den 20. juli 
2011, hvoraf der her er uddrag. 
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»Det er ikke nemt at blive klog på, hvornår retfærdighed sker fyldest og dermed, hvad der ligger til 
grund for, at vi har udviklet det sindrige system af strafferammer, der er blevet til det danske retssy-
stem. Det system, der stadig påkalder sig nye overskrifter om, at de kriminelle enten slipper for 
billigt eller faktisk bliver mere hårdkogte kriminelle, mens de sidder bag tremmer. … Men hvordan 
kan vi overhovedet retfærdiggøre at straffe andre mennesker? 

Ifølge … Jakob v. H. Holtermann, retsfilosof ved Københavns Universitets juridiske fakultet, 
fremføres der i filosofien typisk to typer af begrundelser for, at det er acceptabelt bevidst at påføre et 
andet menneske lidelse og smerte, når det har gjort uret: som gengældelse – hvad nogle vil kalde 
hævn – eller som præventivt middel mod mere kriminalitet. ”Man kan begrunde straf bagudskuende 
som gengældelse, fordi straffen er fortjent, i princippet uanset om der kommer noget positivt ud af 
det såsom at blive et bedre menneske. Eller man kan begrunde straf med, at straffen vil afskrække 
den kriminelle fra at gøre det igen eller forbedre vedkommendes moral …”, siger Jakob v. H. 
Holtermann. 

Begge forklaringer er ifølge retsfilosoffen afspejlet i et syndigt rod, når man ser på nutidige politiske 
begrundelser for lovændringer og borgeres ønsker om hårdere straffe. Men forklaringerne har altid 
været repræsenteret. Det ser man, hvis man går tilbage i retshistorien. 

Før 1200-tallet fandtes der ingen central magt eller central institution herhjemme, der havde autori-
tet til at vurdere, hvad der var op og ned i en kriminel handling, og hvad straffen for det skulle være. 
Derfor var et fejdesystem den eneste måde at organisere en vis grad af retfærdighed på. Det betød, at 
hvis et medlem af en familie blev slået ihjel, måtte familien slå et medlem af forbryderens familie 
ihjel, som vi kender det fra de islandske sagaer. Det fortæller … Per Andersen, der er retshistoriker 
ved Aarhus Universitet. ”Derfor ser vi først et centralt retssystem blive etableret, da kongemagten 
får en vis vægt og magt i 1200-tallet,” siger han. 

Her begynder man også at ændre syn på straf med begrundelse i den kristne tro. For i takt med troen 
på, at Jesus havde taget menneskets synder på sig, mente man ikke, det var nødvendigt at straffe nær 
så hårdt. Det væsentlige var alene, at den kriminelle bekendte sine synder. ”Det princip fungerede 
naturligvis ikke helt i praksis. For var man blevet bestjålet, ville man også have en form for kom-
pensation. Og man fandt i stedet et kompromis, hvor forbryderen skulle betale en sum penge til 
offeret for den uret, han havde gjort. Man satte tilmed den økonomiske straf så højt, at det skulle 
afskrække andre fra at begå en forbrydelse. Her fik straffen altså første gang et præventivt sigte,” 
fortæller Per Andersen. 

… i forbindelse med Reformationen i 1536 træder retsvæsnet et betydeligt skridt tilbage … Her 
begynder man at henholde sig til Det Gamle Testamente, hvor Jesus ikke påtager sig menneskets 
synder, men Gud derimod kan jævne en hel landsby med jorden på grund af et menneskes ugernin-
ger. Rationalet er derfor, at man må slå hårdt ned på synderen, så Gud ikke straffer hele det danske 
samfund, fortæller han. 

Men i 1600-tallet fødes liberalismen, og det retlige og det religiøse bliver i stigende grad adskilt. 
Man begynder at se mennesket som et fornuftsvæsen. Mennesket skal altså ikke straffes, for at Gud 
kan se det, men fordi det vil få forbryderen til at overveje, om vedkommendes handling har været 
fornuftig. I 1800-tallet begynder man desuden at skele til forbryderens sociale og mentale baggrund, 
da det kan være medvirkende årsager til vedkommendes handlinger. Det skal man altså også tage 
med i betragtning i strafudmålingen. ”Systemet bliver altså mere og mere nuanceret, og mange 
hensyn er i spil: Man tager stilling til, om straffen skal tilpasses den enkelte, eller alle skal straffes 
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lige. Og om man skal straffe af hensyn til den forulempedes retsfølelse eller med henblik på at 
bearbejde forbryderen,” forklarer Per Andersen. 

Spørgsmålet er så, om vi har lagt fortiden bag os og i dag begrunder vores straffesystem med helt 
andre argumenter? Svaret er nej, mener retseksperterne. Netop begrundelsen om at tage hensyn til 
offerets retsfølelse har dog fået stadig større betydning de senere år, mener retsfilosof Jakob v. H. 
Holtermann. 

… retsfølelsen har vist sig at være et effektivt argument for politikerne, når de har villet gennemføre 
nye stramninger på retsområdet, mener Holtermann. ”Her begrunder man ikke ud fra en betragtning 
om gengældelse, fordi nogen har forbrudt sig mod det moralske fællesskab og skal påføres straf for 
at rette op på skaden, eller ud fra et præventivt rationale. Men derimod kun ud fra, at retsfølelsen 
ellers lider skade: Vi skal straffe, fordi det mener mange, vi skal …,” siger han. … ”Stemningen i de 
senere år har været, at man skal være ’tough on crime’.” 

Men er vi derved blevet mere gammeltestamentlige med årene? Det mener Per Andersen ikke. Der 
er snarere tale om, at et effektiviseringshensyn i dag bliver sat over retshensynet. I stedet for at 
lægge vægt på, at sager bliver grundigt behandlet, hvorved man sikrer forbryderens retssikkerhed, 
ønsker mange danskere helt forbrydelserne undgået. Der skal sættes ind, før sager om misrøgt … 
overhovedet opstår. Der skal anholdes, inden et terrorangreb rammer. Der skal varetægtsfængsles, 
så politiet hurtigt og effektivt kan undersøge sager. Og der skal idømmes straf, så forbryderen helt 
kan fjernes fra gadebilledet. ”Vi vil undgå, der sker noget kriminelt. I stedet giver vi køb på de 
klassiske retsprincipper og driver en form for heksejagt,” siger Per Andersen. 

Men på sigt kan den tendens ende med at spænde ben for sig selv, mener Jakob v. H. Holtermann. 
For systemet er alt for dyrt at opretholde. Og fængslerne er allerede overbelagte. ”Man vil kunne se 
de utroligt store samfundsmæssige omkostninger, straffesystemet har. Og man kan forestille sig, at 
der samfundsøkonomisk vil opstå en indre modsigelse, når regeringen både advokerer for en stram-
mere styring af økonomien og samtidig går ind for højere straffe. Så det bliver interessant at se, hvor 
straffesystemet bevæger sig hen de kommende år,” siger han.« 

 

Der ønskes en kritisk analyse af tekstuddraget med særlig fokus på  

a) formålet med at straffe i samfundshistorisk og samfundsfilosofisk belysning 
b) forholdet mellem fornuft og følelser i forhold til strafferetlige problemstillinger.  
 


