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Jyske Lov
I 2008 blev en gammel lov fra 1241 støvet af og gjort aktuel.
Jyske Lov fandt vej til den politiske værdikamp og Demokratikanonen. Nu skulle skoleelever lære, at loven var første skridt
i Danmarks lange rejse mod ret, retfærdighed og demokrati.
Men demokratisk var loven absolut ikke, fortæller Helle Vogt i
Jyske Lov. Nærmest tværtimod.
Vi kender jo ellers alle ”Med Lov skal man Land bygge”, som
der står med store bogstaver på Københavns Byret. Men læser
man det med småt, gav Jyske Lov fx forbrydere ret til at betale
sig fra deres gerninger. I dag er lovens berømte ord et nationalt symbol, og vi tror, at ordene vidner om danske dyder.
Også det skyder Helle Vogt ned. Jyske Lov var ’blot’ kristent,
fælleseuropæisk tankegods.
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”Jyske Lov er en fantastisk tekst, som giver os et enestående indblik i 1200tallets menneskers verden”.
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”Med landskabslovene blev grundstenen til den danske ret skabt. Et dansk
retssprog blev udviklet, og lokale normer blev tilpasset kristen fælleseuropæisk ret og moral. Det er en vej, som dansk ret har fulgt lige siden”.

Bogen sælges også i abonnement på
unipress.dk/abonnement
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”Jyske Lovs historie dækker meget mere end middelalderen. Loven har også
spillet en rolle i den politiske debat fra 1700-tallets slutning og frem og gør
det stadig i dag”.
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