Kvinders retsstilling i Riber Ret

Kvindens rolle i middelalderen var meget forskellig fra i dag. Denne forskel viser sig også i lovgivningen bl.a. i
Riber Ret. Ved nogle forbrydelser har kvinden bedre vilkår end i dag, i andre situationer idømmes hun straffe, som
vi i dag har svært ved at forstå. Der bliver nu oplistet en række forbrydelser hvori kvinder kan være involveret:
Bigami, voldtægt, klammeri, tyveri og hor før ægteskab.

1. Bigami
Bigami betyder, at én person er gift med to personer på samme tid. Bigami er ikke tilladt ifølge dansk lov i dag,
og var det heller ikke ifølge Riber Ret og Danske Lov. Det bliver i alle tre love betragtet som en alvorlig forbrydelse.
Den danske straffelovs § 208 i dag:
”Den, der indgår ægteskab eller lader sit partnerskab registrere, og som i forvejen er gift eller er part i et
registreret partnerskab, straffes med fængsel indtil 3 år eller, hvis den anden person har været uvidende om
det bestående ægteskab eller registrerede partnerskab, med fængsel indtil 6 år.
”Begås handlingen af grov uagtsomhed, er straffen fængsel indtil 1 år”.
”Den, som uden selv at være gift eller være part i et registreret partnerskab indgår ægteskab eller registreret partnerskab med en person, der allerede er gift eller er part i et registreret partnerskab, straffes med
fængsel indtil 1 år”.

Riber Ret § 17:
Hvis nogen her tager en kvinde til ægte og andetsteds har haft en ægtehustru, som han har forladt, skal han, hvis han bliver overbevist om
det, give afkald på den sidste og være uden del i hendes ejendom, men
udjages af staden og for sin skændige gerning betale sin halve formue
til fogeden og staden. Men hvis nogen lokker anden mands ægtehustru
og tager hans gods og flygter fra staden med hende, skal han, hvis han
bliver pågrebet, have sit liv forbrudt.

Danske Lov fra 1683:
”Hvilken Ægtemand eller
Ægtekvinde, der indlader
sig med en anden i Ægteskab, bør miste sin hals.”

2. Voldtægt
Riber Ret § 3:
Når nogen øver vold imod en kvinde og bliver overbevist derom med de 12 nærmeste naboer der, hvor
voldtægten fandt sted, skal han have sit liv forbrudt.

3. Klammeri
Riber Ret § 14:
Og når kvinder kommer i klammeri indbyrdes, er det ret, at de skal bære sten om halsen op og ned ad
stadens gader.
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4. Tyveri
Riber Ret § 25:
…. Og når en kvinde fortjener at hænges for tyveri, skal hun, for den kvindelige æres skyld, begraves levende.
Det siges, at kvinden fik en balje over sig, så der ikke blev kastet jord direkte på hende. Grunden til at hun
”slap” for at blive hængt, var, at man kunne se op under hendes skørter, hvis hun hang i galgen.

5. Samleje før ægteskab
Riber Ret § 27:
… Og hvis en pige, mod forældrenes samtykke åbenlyst og af fri vilje ulovligt tager sig en mand, skal hun
miste hele sin formue.

Løs følgende opgaver.
Her kan du bruge www.dr.dk/NYHEDER/htm/magasiner/kriminalitet/leksikon/leksikon, når du skal finde straframmer for forbrydelser i dag.
Søg på nettet med ordene: nyhederne, kriminalitet og leksikon, så finder du et kriminalleksikon. Brug det!

Opgaver:
1. Hvad er straffen for bigami i følge:

Dansk lov i dag:
Riber Ret:
Danske Lov:

2. Find eksempler på, hvilke andre forbrydelser giver den samme straf?

Dansk lov i dag:
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Riber Ret:

3. Hvad tror du kan være årsagen til, at man betragter bigami som en
alvorlig forbrydelse både i dag og for 800 år siden?

4. Hvad er straffen for voldtægt mod en kvinde ifølge

Dansk lov i dag:
Riber Ret:

5. Hvorfor er der denne forskel mellem i dag og middelalderens straf for voldtægt?

6. Undersøg på nettet, hvad det betyder ”at bære sten”. Tegn derefter et billede af en kvinde, som ”bærer sten”
Hvad, tror du, er formålet med denne straf?

7. Hvad tænker du, når man i middelalderen vælger at begrave en kvindelig tyv frem for at hænge hende:

8. Hvad kunne være formålet med at gøre pigen arveløs, hvis hun selv vælger sig en mand?
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