
Retshistorie/Retten i samfundet – Omprøve Sommer 2011 
 
 

RETSHISTORIE 

5-7-4 
»Håndfået pant må ingen til anden overdrage for højere sum, end som han det selv til pant an-
nammet haver, og når den pantsettende betaler hovedstolen, som det er udsat for, med sin tilbør-
lig rente skadesløs, da bør pantet ham igen at leveres af den, som det er overdraget til, og han 
søge sin skades opretning hos den, som det til ham overdrog.« 
 
5-8-12 
»Gør nogen fremlån, sælger, eller pantsætter det, som han selv til låns bekommet haver, da må 
den, som det udlånt haver, søge sit igen hos hvilken han vil, enten den, som det til låns bekom, 
eller den, som det findes hos. Og hvo som sælger, eller pantsætter det, som ham lånt er, han bør 
at bøde til den, som udlånte, foruden lånets igengivelse også sine tre mark.« 
 
 
Med udgangspunkt i D.L. 5-7-4 og D.L. 5-8-12 ønskes en beskrivelse af vindikation og eks-
tinktion i perioden fra Danske Lov til ca. 1850. 
 
 
 

 

RETTEN I SAMFUNDET 

En af de grundlæggende kulturrelaterede politiske diskussioner gennem de seneste år har drejet 
sig om, hvorledes man på forskellige parametre sikrer sammenhængskraften i det danske vel-
færdssamfund. Rammerne for diskussionen har været spændingsfeltet mellem ønsket om at fast-
holde en høj grad af solidaritet og fællesskabsfølelse og samtidig give plads for en stigende indi-
vidualiseringstendens, hvor det enkelte individ sætter sine egne lyster over fællesskabets behov. 

Kronikken ”Det mærkelige er, at vi har en familiepolitik, der systematisk undergraver det fami-
lieliv, 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 selv-
forståelse 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. Reto-
rikken er selvcentreret …: Det er mig, det drejer sig om, mine behov, min karriere, mine rettig-
heder, min lystfølelse, mine fantasier. … 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 hinanden på bekostning af samhørighedsfølelser og familiens trivsel. For så vidt har 
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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 mærkelige er, at vi har en familiepolitik, der systematisk undergraver det familieliv, som er 
samfundets forudsætning. Men måske er der noget, jeg har misforstået? Måske er, når det kom-
mer til stykket, det ligheds- og individorienterede familiemenneske den bedste garanti for de … 
[politiske] partiers berettigelse? For hvem skal ellers sørge for ham eller hende, når skæbnens 
ugunst har forvandlet dem til selvoptagede og klynkende borgere? Hvem skal træde til, når det 
går galt, og selvhævdelsen er blevet til kværulanteri? Så er der brug for et offentligt system, et 
velfærdssamfund, der kan erstatte familiesammenholdet.« 
 
 
Der ønskes en kritisk analyse af tekstuddraget med særlig fokus på  

a) forholdet mellem individ, familie og velfærds-/interventionssamfundet i et sam-
fundshistorisk og samfundsfilosofisk perspektiv 

b) og mulige problemer for individet i forbindelse med den retlige velfærdsregulering. 


