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Retshistorie 
 
”Den, der vil tage sig en kone” 
Af Jyske Lov 
 

»1-33. Hvorledes man skal gifte sig 
Den, der vil tage sig en kone, skal anmode om hende hos hendes fader eller hendes søn, hvis han er 
fuldvoksen, eller hendes broder. Men findes der ingen af disse, da skal han modtage hende af den 
nærmeste slægtning, men det skal dog være med hendes samtykke og vilje. Men har kvinden ingen 
slægtninge, kan hun bede, hvem hun vil, om at give hende til ægte. Men har hun så nære slægtninge, 
at de er hendes rette værger, såsom fader, broder, søn, bedstefader, farbroder eller morbroder, og 
hun giver sig selv til ægte uden deres samtykke, da skal de have rådighed over hendes ejendom, så 
længe hun lever. Men bliver hun voldtaget, har hun ikke af den grund forspildt sit gods.« 
 
Med udgangspunkt i teksten ønskes en begrundet stillingtagen til ægteskabsretten efter Jyske 
Lov og kanonisk ret. 
 
 
 
Retten i samfundet  
 
Igennem de seneste år er debatten om formel og/eller reel ligestilling mellem kvinder og mænd 
blusset op på ny. I kronikken ”Danske kvinder venter stadig på far”, der blev bragt i avisen Informa-
tion den 30. december 2011, kommenterede forfatterne til interview-bogen ”Pæne piger kommer i 
himlen – kloge kvinder vælger selv”, Anita Mac og Anne-Mette Michaelsen, den nuværende fokus i 
debatten. I kronikken, hvorfra der bringes uddrag nedenfor, klandrede de to forfattere feministerne 
for kun at have fokus på at definere, hvad der er et ’rigtigt’ kvindeliv, og mændene for at forholde 
sig tavse: 
 

»Ligestillingsdebatten i Danmark har udviklet sig til en hård kamp … mellem kvinder … Det er, 
som om spørgsmål om kønsroller i hjemmet, personlig frisættelse, balancen mellem arbejde og 
fritid, forældreroller samt kønnenes muligheder og begrænsninger på arbejdsmarkedet alene er 
interessante for kvinder. … 

Problemet med den nuværende debat er, at den ikke gavner ligestillingsprojektet. … Mens røde 
[hermed menes socialistiske. Red.] og blå [hermed menes borgerlige. Red.] feminister mundhugges, 
og mændene forholder sig tavse, går det tilbage med ligestillingen. Selv om kvinderne har overhalet 
mændene i uddannelsessystemet, er det langt fra alle, der magter at føre kampen videre, når arenaen 
hedder arbejdsmarkedet. … For det første er arbejdsmarkedet ikke attraktivt, så længe der fokuseres 
på maskulin stræben efter kvantitet og effektivitet uden tanke på kvalitet og værdi. … For det andet 
bliver det for meget for mange at skulle præstere fuldt ud på jobbet og samtidig tage det praktiske 
og følelsesmæssige hovedansvar i familien. ... 

Trods stigende kompetenceniveau hos kvinderne og mange, mange års debat om barsel, arbejds-
markedets strukturelle undertrykkelse af kvindefagene og diskussioner om fordeling af opgaverne i 
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hjemmet, hænger vi altså stadig godt og grundigt fast i gamle mønstre. … Som samfund taber vi 
utrolig meget på, at så mange veluddannede og kompetente kvinder bruger så meget tid på omsorgs-
arbejde i hjemmet, at det går ud over jobbet. Hvis vi indrettede vores omsorgsordninger, så det blev 
attraktivt for begge forældre at være væk fra jobbet i en kortere periode, i stedet for at den ene part 
er væk fra jobbet i en lang periode, kunne kompetencerne i langt højere grad vedligeholdes – til 
gavn for den enkelte, for familien og for samfundet som helhed. 

Desværre har vi som nævnt lagt samfundet an på strukturer, der stemmer kvinderne hjem og holder 
mændene væk fra omsorgsarbejdet. Det er altså ikke frivillige valg, men primært strukturelle vilkår, 
der bestemmer arbejdsfordelingen. Strukturerne bakkes oven i købet godt op af en kultur, der 
tilskriver kvinderne at vise solidaritet med familien og manden at vise solidaritet med arbejdsmar-
kedet. Det er ikke frihed – hverken for kvinder eller mænd. … Den kulturelle norm er, at det er 
kvinden, der forventes at tage det inderste ansvar for det ikke-kommercielle og det ikke-målbare i 
vores liv. 

Det er svært at gøre noget ved problemet. I hvert fald er det ikke oplagt, hvordan man laver regler, 
der kan rette op på skævheden. 

Alligevel kan man med en vis ret sætte sin lid til, at far ville komme mere hjem og tage en større del 
af ansvaret, hvis han fik oplagte muligheder og rettigheder og blev mødt med klare forventninger 
om at gøre de hjemlige opgaver til en del af sin tilværelse. Kvinder har måttet lære sig at begå sig på 
arbejdsmarkedet. Nu er det mandens tur til at lære de nye spilleregler i hjemmet ... Det burde være 
indlysende i dagens Danmark, at når begge har et arbejdsliv, har de også et ligeværdigt ansvar 
derhjemme. … 

Man kan hurtigt komme til at føle sig som en kønsforræder, hvis man hævder, at kvinder og mænd 
har forskellige værdier. Tidligere har det nemlig været vigtigt for kvindeforkæmpere at holde fast i, 
at der ikke var forskel på mænd og kvinder, fordi lighed var et afgørende argument for lige rettighe-
der. Flere fremtrædende feministiske debattører er begyndt at vedkende sig, at der findes kønnede 
værdier. … der [er] grænser for, hvor meget kønnene kan nærme sig hinanden, fordi der er et 
biologisk fundament, vi ikke kan ignorere. Først når vi vedkender os disse forskelle, har vi en 
mulighed for at opnå reel ligestilling og forstå kønnenes behov … 

Ser vi på diskussionen i et større perspektiv, var kvindeoprøret et spørgsmål om at tilføre kvinderne 
muligheder for at blive en del af det offentlige samfundsliv gennem uddannelse, arbejde og pas-
ningsmuligheder af børnene. Det er i høj grad lykkedes. Men forudsætningen var, at mænd også 
skulle ændre på nogle parametre i deres prioriteringer og værdier. Det skete ikke i ret høj grad. … I 
stedet for at kaste grimme ord efter hinanden, bør røde og blå feminister bruge deres kræfter på at 
inddrage mændene i diskussionen om, hvordan vi indretter et samfund, der gør det muligt for begge 
parter at kombinere arbejde og familieliv på en livgivende måde.« 

 
Der ønskes en kritisk analyse af det nævnte tekstuddrag med særlig fokus på  
 
a) De to køns roller på arbejdsmarkedet i et samfundshistorisk og samfundsfilosofisk  
 perspektiv 

b) Fordele og ulemper ved forskellige reguleringsmidler til fremme af ligestilling for  
 kønnene. 
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