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»Kap. 46. Om sikkerhedsed og lighedsed 
 
Straks efter ydelsen af en tredjedel af boden bør der ligeledes ydes en tredjedel af den sikkerhedsed, 
som man på det fædrene sprog kalder trygd, hvorved kun fire mænd, udnævnt blandt den dræbtes 
frænder, sværger, at hævn over dem, der har erlagt, i fremtiden skal være udelukket. Den fulde og hele 
sikring afgives nemlig af tolv dertil udnævnte mænd og skal først finde sted, når den anklagede ho-
vedmand har udredet den sidste tredjedel af boden. Forud for denne sikring bør altid gå en ed – den 
kaldes på dansk iafthnethe eth – af tolv mænd, udnævnt blandt drabsmandens frænder, som, idet de 
berører en fremlagt hellig bog – og ikke helgenlevninger – sværger på deres sjæle(s salighed) og beder 
Gud være dem nådig, så sandt som de for lignende brøde efter frænders og venners mellemkomst vilde 
tage lignende bod af deres modparter. Men når der kun er fire, der afgiver sikkerhedseden, skal også 
kun fire afgive lighedseden. Men lighedseden kræves altid meget ihærdigt, thi når de krænkede ligestil-
les med den, der krænker dem, bortfalder den ringeagt, som plejer at ramme dem, som har måttet finde 
sig i overgreb fra retsbryderes side; thi kloge folk lægger altid mere vægt på et uplettet navn og på 
generhvervelsen af det omdømme, de har krav på, end på en godtgørelse i penge.« 
 
Med udgangspunkt i teksten ønskes en beskrivelse af begreberne fejde, hævn og mandebod samt 
begrebernes betydning i straffe- og erstatningsretten. 

 
 
 
 
 
RETTEN I SAMFUNDET 

Fra tid til anden fremsættes i den offentlige debat den påstand, at familien er under afvikling til gen-
gæld for enten selvvalgt singleliv eller sambolignende forhold uden familieretlig binding. Dette påstås 
af nogle debattører at være et udslag af en velfærdsstatslig politik, der har trukket ansvar og funktion 
ud af familien. 

Kronikken ”Det mærkelige er, at vi har en familiepolitik, der systematisk undergraver det familieliv, 
som er samfundets forudsætning”, der bringes uddrag af nedenfor, blev bragt i Berlingske den 4. april 
2011. Forfatter var psykolog og parterapeut Finn Korsaa. 

»… Den politik, der skal realiseres, ligger fast og bygger på ideer om solidaritet, fællesskab og velfærd. 
Den optræder konkret i skikkelse af velfærdssamfundet. ... Det moderne menneskes selvforståelse 
knytter sig derimod til en kamp for kapitalismens værdier, hvilket viser sig i en trang til at løsrive sig 
fra enhver form for fællesskab. Man kan tale om det selvrealiserende menneske, der ønsker sig fri for 
alle snærende bånd og først og fremmest har sig selv på programmet. Retorikken er selvcentreret …: 
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Det er mig, det drejer sig om, mine behov, min karriere, mine rettigheder, min lystfølelse, mine fanta-
sier. … Selv moderne børn bliver opdraget til at sætte deres egen livsudfoldelse over alt andet. ... 
Individualismen har sejret overbevisende. 

Det har fået den konsekvens, at selvrealisering sættes over slægtskabsrelationer, familiefølelser og 
ægteskab. På blot to generationer har det afgørende ændret familielivet. Mand og kvinde i familien 
bliver mere og mere optaget af deres job, deres velbefindende, sundhed og rettigheder over for hinan-
den på bekostning af samhørighedsfølelser og familiens trivsel. For så vidt har kapitalismens ideologi 
været det dynamiske og ordensnedbrydende element i udviklingen og har skabt en overflod af varer, 
tjenesteydelser, skilsmisser, enlige og ensomme. 

Udviklingen har således smadret fortidens fællesskabsfølelser, og derfor er der jo ikke noget mærkeligt 
i, at regering såvel som [den politiske, Red.] opposition gør, hvad de kan for at skabe et ideologisk 
modstykke, der har navn af velfærdssamfund, som i dag har overtaget mange af de funktioner, familien 
tidligere varetog. … 

Det ulykkelige er, at mange unge mennesker indgår i parforhold og familieliv med en individorienteret 
og lighedsorienteret indstilling. Det kommer til udtryk, når man stiller sig an over for sin partner med 
krav om personlige rettigheder i forhold til fællesskabet. Man skal da ha’ lov til at gå ud med venner-
ne! Som modsætning står den slægtsorienterede familie, hvor familiens idé står over den enkelte, og 
hvor hvert enkelt medlem udfylder sin betydningsfulde plads, uden at være hovedrolleindehaver.«  

 

Der ønskes en kritisk analyse af tekstuddraget med særlig fokus på  

a)  familiens funktion i et samfundshistorisk og samfundsfilosofisk perspektiv 

b)  og den formelt-retlige ligestillings betydning for udviklingen heri. 

 


