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Förord 

‘Jag hörde dig i lustgården; då blev jag förskräckt, eftersom jag är 
naken; därför gömde jag mig.’ (Adam, 3761 f. Kr.) 

Det finns en del lärare, som under mina studieår särskilt berikat min bildningsväg eller på annat 
sätt lämnat tydligare avtryck. Till dem kommer en del erfarenheter av att studera på annan ort 
och där drabbas av Stundens Storhet. Såväl jag som min avhandling vore otänkbara utan dem. 

Det var en oförglömlig erfarenhet, att följa Rowan Williams föreläsningar i Modern European 
Christian Thought, hans sista kurs innan han blev Biskop av Wales för att därefter bli Ärkebiskop 
av Canterbury. Det är få förunnat, att bli rörd till tårar av en föreläsare. Det är än färre för-
unnat, att beskåda hur en föreläsare rör sig själv till tårar. Men det gjorde professor Williams när 
han föreläste om Dietrich Bonhoeffer, teologen som var delaktig i ett antatsförsök mot Hitler 
och som tyskarna mördade bara dagar innan amerikanerna befriade hans koncentrationsläger, 
och avslutade med att läsa en dikt av W. H. Auden till teologens minne. Han hann endast veckla 
ut pappret innan orden stockade sig i halsen. Dikten lämnades oss för egen läsning. 

Williams var kanske den skarpaste föreläsare jag åhört. Studenter, forskare och även en och 
annan professor satt hänförda från första till sista föreläsning under en hel termin. Vi vet inte 
hur han lyckades, men han fick såväl torra som obegripliga teologer att framstå som fascin-
erande och engagerande tänkare. Gud var förstås död, vilket Williams förklarade med såväl 
kärlek som humor, när Nietzsche stod på tur, men vi var rörande överens om att just denna 
termin så fanns Gud. Av alla tänkare Williams tog upp framstod vissa som mer centrala än 
andra, och när han kom till Friedrich Schleiermacher, förstod vi att den europeiska teologin 
kommit till ett vägskäl. För att göra Schleiermachers betydelse rättvisa, tog Williams upp hans 
begrepp ‘Gefühl’. ‘The German ‘Gefühl’ does not lend itself  to translation,’ förklarade han, 
‘’feeling’ will not do and nor will other words. In order to understand Schleiermacher, one must 
therefore refer to it as Gefühl.’ 

Minnet av Williams vägran att översätta Gefühl gjorde sig åter påmint, när jag satt med 
studiet av min franska litteratur under en utbytestermin i Montpellier. Studierna bedrev jag 
parallellt med tyska och engelska texter, och denna parallelläsning lämnade mig missnöjd med 
översättningen av ‘droit’, ‘Recht’, ‘rätt’ och ‘law’ när man kunde låta dem kvarstå oöversatta. 
Detta sagt, den lärda irritationen hos vetenskapare, som vant sig vid en översättning, nackdelar 
till trots, är inte att leka med. Kanske att Williams Gefühl mottogs med sådant bifall av oss 
därför att vi inte erfor någon nämnvärd lärd irritation? 

Hans Erich Bödekers kurs i modern historieskrivning vid Europeiska högskoleinstitutet i 
Florens var en omtumlande erfarenhet. Anledningen var enkel, smärtsam men god. Jag avslöja-
de mig nämligen vid ett tidigt skede för att vara dilettant som historiker, och insåg att jag nog 
inte heller var mycket till rättshistoriker. Mitt brott var att vid ett seminarium yttra den tanke 
som jag uppfattat som självklar ibland rättshistoriker, nämligen att studenterna borde lära av 
historien och att det trots allt var därför man undervisade i rättshistoria. Men ack!, så fel jag 
hade. Bödeker blev så upprörd över att någon som skyltade med att vara historiker kunde 
komma med ett sådant obildat påstående, att han helt tappade fattningen. Luften var så laddad 
att vissa av deltagarna av ren nervositet tappade fattningen även de. Vid nästa seminarium 
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hälsade Bödeker oss välkomna med att be alla om ursäkt, och mig i synnerhet, för hur han hade 
reagerat på mitt ogenerade kätteri. Vi befann oss trots allt vid en akademi och ingen inkvisition. 

För egen del tog jag det hela med ro. Jag hade förvisso orsakat en liten skandal vid semin-
ariet, men bara tanken att få erfara stridens hetta, som om en diskussion kring historisk metod 
och teori kunde vara viktig och angelägen, kändes som en seger. Sverige hade inte berett mig 
många akademiska samtal, men nu orsakade jag ett allmänt vetenskapligt tumult, vilket hade 
glatt fler än en seminariedeltagare. Slutet gott, allting gott, och Bödeker var leendet självt. 

Tilläggas bör, att jag förstod och höll med professor Bödeker. Det gör jag än mer i dag. Jag 
var ute och cyklade och någon riktig historiker var jag ännu inte, än mindre rättshistoriker. Jag 
kände mig som dilettant, även om jag hade kompetensen på pränt, men alls inte oseriös, och att 
någon påminde mig om behövligheten, att ta mina historiska studier på allvar, var nog det bästa 
som kunde ha hänt det året. Jag gick hem, tog mig i kragen och gjorde min läxa. 

Mitt första möte med Rolf  Nygren 1996 var oförglömligt. Jag knackade på av en ren 
händelse och förklarade, att jag nog vore intresserad av att bli rättshistoriker. ‘Talar du tyska?,’ 
frågade Rolf. ‘Njae,’ svarade jag ärligt. ‘Då åker du till Tyskland och lär dig tyska och så talas vi 
vid se’n.’ Sagt och gjort, jag åkte till Freiburg im Breisgau för att lära mig tyska medelst studier 
vid der juristischen Fakultät och hade mitt bästa år vid universitetet. Någonsin. Alla kategorier. 
Ord för ord tog jag mig genom ett antal sällsynt besvärliga böcker i Deutsche Rechtsgeschichte, 
Rechtsphilosophie och Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. Mina studier i Verfassungsgeschichte och 
Römisches Recht fick min hjältegloria att falna något, men i övrigt så lärde jag mig mycket och 
erfor en efterlängtad akademisk mognad. Studieåret i Freiburg var nämligen första gången i mitt 
liv som jag nödgats ansvara för mina egna studier. Man kan lära sig mycket av att bli betrodd 
med akademisk frihet. 

Vid ett besök i Cambridge mot slutet av 1990-talet fick jag en ledig eftermiddag. Jag passade 
på att besöka Trinity College i hopp om att finna Tony Weir på sitt kontor. Portern visade mig 
vägen och när jag väl kom fram till dörren fann jag den täckt med en bild på en överkryssad 
EU-flagga. Weir var ingen vän av unionen. Han gällde vid den tiden som ett geni, som ej endast 
hade tackat nej till professurer i Comparative law utan konsekvent vägrade att befatta sig med 
titlar, festskrifter och hedersdoktorat. Det sades vara ett uttryck för hans önskan att värna det 
engelska, där doktorstiteln, och allt som följde med den i form av hyllningar och traditioner, är 
en sentida import och av en del alltjämt betraktad som en invasiv art, utifrån förväntan att 
andra skulle värna sina, exempelvis det tyska och prästerligt allvarsamma, en hedervärd hållning. 
Men vad vet jag. Weir visade sig nu vara vänligheten själv, efter att något bryskt ha korrigerat 
mitt tilltal med att betona att han var ‘Mr. Weir’ och inget annat, och besvarade mina frågor 
som den uttalade kunskapsskeptiker han var, genom att reducera dem samtliga till sotflagor. 

Det är Weir som har översatt Konrad Zweigerts och Hein Kötz lärobok i Rechtsvergleichung 
till engelska. Jag undervisade i boken när det begav sig och det var väl bekant, att hans 
översättning gällde som en språklig förbättring. Eftersom Weir är en lysande komparatist och 
ojämförlig stilist kanske inte det säger så mycket. Vad vet jag. Jag passade i vart fall på att ställa 
en fråga om boken. Jag var nyfiken på hur han såg på den vilja bland Zweigert och Kötz och 
efterkrigstidens övriga Rechtshistoriker och Rechtsvergleicher, att söka återupprätta ett slags kon-
struktivt åsyftande enhetssträvande fredsprojekt, utifrån historisk och komparativ kunskap. 
‘Same war, different means,’ var hans dräpande svar. Detta sagt alltså från en person, som ej 
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endast valt att översätta boken, utan även underströk sin nära vänskap med en av författarna, 
Hein Kötz, samt sin djupa respekt för Kötz gärning. Denna syn på i synnerhet kontinental-
europeiska juristers komparativa strävanden, har jag sedan fått bekräftad av flertalet engelska 
kollegor men även av en del nordiska jurister. Det har bidragit till viljan, att närmare granska 
det hela ur ett teoretiskt och metodologiskt perspektiv. För om det verkligen ligger något i 
tanken om ‘Same war, different means’, och ett korn av sanning synes oemotsägligt, måste ju 
frågan ställas, om det på ett djupare plan är juristutbildningen, snarare än dess kontinental-
europeiska komparativa utväxt, som fostrar i oss ett inre tvång, att invadera Polen. 

Jag kan sägas ha återbesökt vissa frågor, som jag ventilerade med Tony Weir, på en 
konferens med European Society of  Comparative Legal History i Amsterdam 2012. Där fanns 
ett stort antal europeiska jurister samt ett par historiker, jag vill minnas att de var amerikaner. 
Föredragen jag besökte var utpräglat juridiska, om än källmaterialet var utvidgat med historiska 
och antropologiska detaljer och utblickar. De var även näst intill helt omöjliga att följa. 
Italienarna talade, som vore de fångna i sina respektive italienska tankemönster, medan tysken 
utgick från sina inskolade utgångspunkter. Serben verkställde vad vi förmodade var något 
särskilt serbiskt medan holländaren sökte att klargöra något allmäneuropeiskt, som klingade 
omisskännligt holländskt. Gissade vi. Föredragen framstod som vetenskapligt tondöva och 
svåra att förstå. Nordborna lyste med sin frånvaro. 

Av en slump hamnade jag en kväll med en fransk jurist och humanist, därtill även judinna, 
en katalansk statsvetare samt en angloindisk legal historian från University of  Michigan, även han 
med dubbla examina. Upprördheten kring konferensens obegripliga föredrag var gemensam 
och lämnade oss rörande eniga om, att konferensen i Amsterdam var en självklar botten-
notering i våra respektive akademiska liv. Vår analys var enkel: vi stod inför ett olyckligt juridiskt 
Eurospeak. Eurospeak har blivit ett välbekant fenomen på senare tid: ‘Everybody speaks English 
but no one speaks it well.’ Med andra ord, alla talade juridiskt historiskt och antropologiskt, 
men allt syntes utgå från något slags okänd kunskapskälla, som vi benämnde ett europeiskt 
mysterium och som lämnade oss åhörare i ett ständigt töcken. Resultatet var beklämmande. 
Framför allt verkade det avskräckande. Den kontakt vi självutnämnda heretiker hållit sedan 
konferensen har bekräftat våra slutsatser från 2012, nämligen att vår tids framväxande disciplin 
comparative legal history inte har mycket att erbjuda oss i vetenskaplig bemärkelse. Detta sagt, 
undantag bekräftar denna förkastelsedom och David Ibbetson, som jag även besökt och lärt 
känna i Cambridge, är ett sådant undantag. 

Den lärare som har gjort djupast intryck är inte en professor som aktivt undervisade. Karl 
Kroeschell gick i pension ett par år innan jag skrev in mig i Freiburg. Jag fick därför läsa Deutsche 
Rechtsgeschichte för hans efterträdare, Karin Nehlsen-von Stryk. Hon var en utmärkt föreläsare, 
även om jag inte förstod ett ord av vad hon sade förrän efter ett antal månader av plågsamma 
studier av Kroeschells Deutsche Rechtsgeschichte, ord för ord, sida för sida. ‘Aber das ist ja ein 
schweres Buch!’, som en annan av hans elever, Albrecht Cordes, utbrast med ett skratt när jag 
vid ett frustrerat tillfälle beskrev min språkliga förlägenhet. Tilläggas bör, att boken består uti 
tre volymer. 

Tentamen gick bra och Frau Nehlsen bad mig att skriva in mig på vårterminens kurs, vilket 
jag gjorde och lärde mig ännu mer schweres Deutsch. Min tacksamhetskuld till dessa bestigna berg, 

7
7



intagna bastioner och rämnade murar förblir gränslös. Men det gäller även det allvar, med vilket 
Rolf  visade mig vägen till såväl det tyska språket som ett allvarligt studium av rättshistoria. 

Kroeschell deltog under dessa terminer aktivt i de mer vetenskapligt förberedande avsedda 
seminarierna och tog gärna tid för att diskutera forskning och mina tankar kring Europeas 
medeltida rättshistoria, vilket var det ämne som engagerade mig vid den tiden. Jag passade 
därför på, att fråga honom om det fanns något skrivet kring ‘das Recht in der Rechts-
geschichte’. Jag hade nämligen upplevt rättsbegreppet i min läsning som alltför diffust och fann 
det hela utgöra en brist, att många författare verkade nyttja begreppet tämligen obetänksamt 
och oproblematiskt. Han höll med och föreslog att jag talar med några kollegor till honom. Jag 
sökte därför i tur och ordning upp Albrecht Cordes, Alexander Hollerbach, professor i 
Rechtsphilosophie och Kirchenrecht samt Ernst-Wolfgang Böckenförde, professor emeritus i 
Rechtsphilosophie och före detta domare vid Bundesverfassungsgericht. De tyckte samtliga att frågan 
var mycket intressant, men svår, och de medgav samtliga att där nog inte fanns mycket till bra 
svar. Men samtliga gav de samma råd: ‘Aber das weiß ja der Herrn Kroeschell am besten selbst.’ 

Jag gick därför tillbaka till Kroeschell med mitt oförrättade ärende, och han föreslog ett 
besök på ett av stadens kaféer. Över en kopp thé berättade han sedan om lärobokstraditionen i 
Deutsche Rechtsgeschichte, om hur han hade tackat nej till att ta över Heinrich Mitteis lärobok, för 
att i stället skriva en egen, och om hur förarbetet bland annat bestod i att läsa läroböcker i 
English legal history. Detta beskrev han i likhet med sina studier i juridik efter krigets katastrof  
som en ytterst väsentlig erfarenhet. Vad sedan gällde de skilda perspektiv som kommit och gått, 
med allt från sociologi och hermeneutik till marxism och strukturalism, hade han läst mycket, 
ansåg sig ha lärt sig en hel del men menade sig i egenskap av emeriterad professor kunna 
sammanfatta erfarenheten för hela disciplinen med omdömet, att ‘[e]s hat nur ins Leere 
geführt.’ Detta var ett omdöme jag mindes med viss skamkänsla, när jag som misslyckad 
doktorand i Uppsala kastade ut alla metateorier och perspektiv för att i stället göra vad jag hade 
bort göra redan första dagen som forskare, nämligen att bege mig till arkiven för att ta reda på 
vad källorna hade att säga. Men jag var länge ung och dum och lyssnade inte till Kroeschells råd 
förrän det var för sent och jag stod där med sida upp och sida ned av högtravande men 
vetenskapligt komprometterande månsken. 

När samtalet till slut nådde det egentliga spörsmålet, ‘das Recht in der Rechtsgeschichte’, så 
medgav Kroeschell, att han nog trots allt var den som sysselsatt sig med begreppet mest bland 
kollegorna vid fakulteten. Likväl ansåg han sig inte ha kommit så långt som han önskat. Vad jag 
inte visste då, men som jag vet nu, är att detta inte alls var sant. Han kom mycket långt och 
bildade i praktiken skola, med en följd betydelsefulla avhandlingar kring obskyra språkliga 
aspekter. Kroeschell har med enastående konsekvens, och plågsam noggrannhet, berett 
eftervärlden mer än den förtjänar. Något enkelt svar på frågan finns nu inte, men det är inget 
problem. Det säger sig självt, att rättsbegreppet är en undflyende kunskap. Och det är väl 
därför det finns en vetenskap, för att sätta ljuset på det som är höljt i dunkel, eller hur? 
Problemet var nu, att så få vetenskapare ens brytt sig. Eller bryr sig. Och det var inte konstigare 
än att Kroeschell var medveten om detta närmast likgiltiga teoretiska tillstånd inom disciplinen. 
Som svar på frågan, vad ‘das Recht in der Rechtsgeschichte’ var, och som alla dessa mer eller 
mindre berömda forskare föll tillbaka på i deras historieskrivning, så medgav han därför sitt 
enkla men för disciplinen alltför betecknande svar: ‘Es bleibt eher unausgesprochen.’ 
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En anledning till mitt särskilda intresse för rättsbegreppet under min Freiburgtid, var läsningen 
av Kroeschells moderna Rechtsgeschichte, och då i synnerhet övergången från 1800-talet in i en 
nationalsocialistisk rättsordning, via juristernas bidrag till undergrävandet av Weimarrepubliken. 
Det var vid denna läsning, som jag begynte reflektera över förhållandet mellan historie-
skrivningen och våldsmonopolets verkställighet. Min slutsats blev, att det är i detta möte, mer 
än i något annat, som ställer relationen mellan humanisten och juristen på sin spets, och just här 
finner vi rättshistorikern, rättshistorisk undervisning och akademiskt tvång. Det förtjänar, att 
något lyfta fram just denna aspekt. 

Internpraktisk juridisk tvångskunskap är den kunskap, som en student måste underkasta sig 
och låta sig examineras i, för att erhålla den juristexamen som enligt lag bereder rätt att söka 
tjänst vid domstol. Fria kurser är förstås fria att förhålla sig hur de vill, men dessa faller utanför 
avhandlingen. Tvång är tvång och tvånget väcker avhandlingens intresse. Eftersom domstolen, 
såväl som övriga myndigheter, utgör en del av våldsmonopolets verkställighet, uppstår en 
naturlig och omedelbar koppling mellan en sålunda syftesbestämd tvångsundervisning och 
våldsmonopolets verkställighet. Denna koppling förtjänar, enligt mig, att särskilt uppmärk-
sammas, såsom ett tecken på det allvar en lärare i juridik har att internalisera för egen del samt 
förmedla till sina studenter. De flesta lärare torde vara på det klara med denna koppling, men 
vad gäller just den obligatoriska kursen i rättshistoria bereds ibland intrycket, att juridiska 
studier förvandlas till ett slags humanistisk kunskap genom studentblickens förflyttande från 
gällande rätt till ej längre gällande rätt. En sådan syn är ägnad att olyckligt förvrida såväl juridisk 
som historisk kunskap. 

Jag kan inte minnas många samtal om den juridiska undervisningens koppling till 
våldsmonopolet och har förmodat att det inte är ett så populärt ämne bland akademiska 
jurister. Jag har väl också gissat mig till att de flesta lärare och forskare önskar betrakta sig i ett 
slags kvasihumanistiskt ljus, som företrädde de en högre och från våldsmonopolet obesudlad 
kunskap. Kanske önskar man markera distans gentemot poliser och militärer? Några som 
verkar intressera sig för kopplingen är Stockholms rättsgenetiker. Mitt intryck är att de äger ett 
särskilt intresse för hur rätten, utifrån ett genealogiskt eller genetiskt perspektiv, blir gällande 
Men mer än ett allmänt intryck av ett möjligt intresse för frågan har jag inte. 

Det verkar alltså finnas ett ytterst begränsat intresse för att befatta sig med tanken om 
våldsmonopolets koppling till, och inverkan på, den juridiska undervisningen. Det finner jag 
obegripligt, men även olyckligt. Jag har intalat mig själv, att en öppen och transparent problem-
atisering av frågan vore ett uttryck för att ta juridisk undervisning på ett större allvar. Eller är 
det något jag har missat? 

Bortom detta förmodade, eller förmenta, allvar, handlar det om vår europeiska historiska 
erfarenhet. Därmed är vi åter Kroeschells forskning kring 1800-talets Rechtsgeschichte och dess 
omedelbara och medelbara kopplingar till den nationalsocialistiska Rechtswissenschaft. Det hand-
lade bland annat om hur forskare skapade idealtyper, utifrån ett studium av ett medvetet utvid-
gat historiskt material, som ställdes i tjänst hos en obligatorisk juridisk undervisning. Därutöver 
läste jag särskilt in mig på Rechtshistorikers bidrag till 1930-talets reform av den nationalsocialist-
iska juristutbildningen. Det som var slående var, hur dessa, ofta unga och enastående begåvade, 
lärare gick i bräschen för ett juridiskt studium utifrån nationalsocialistiska ledmotiv. För att 
nämna endast en sådan lysande Rechtshistoriker kan jag lyfta fram Karl August Eckhardt vid 
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Kiels juridiska fakultet, vars arbeten om Sachsenspiegel från 1230-talet jag tagit del av. En mer 
akut påminnelse om kopplingen mellan historisk kunskap och våldsmonopolets verkställighet 
är svår att finna.  1

Jag har sedan dess förhållit mig skeptisk till all kunskap som rör sig bortom en strängt juris-
diktionellt avgränsad internpraktisk juridik, om så det handlade om rättshistoria, rättskompa-
ration, rättsekonomi, genus, marxism, feminism, hållbar ordning, vad-som-haver … eller om 
nationalsocialism. Nationalsocialistiska ledmotiv är för mig endast en instans av densamma och 
ständigt aktuella önskan hos flertalet juridiska lärare, att å ena sidan springa ärenden åt stats-
makten – för pengar eller för statsbärande heder och ära – samt å andra sidan sätta klorna i 
unga, formativa och godtroende studenter, för att om möjligt prägla dem i önskvärd riktning. 

Den fråga som anmäler sig är dyster. Är det en vilja till våld, som skymtar bakom viljan att 
prägla våra späda intellekt i viss riktning? Man måste nämligen fråga sig i vad mån intellektuellt 
våld meningsfullt kan hållas till fullo skilt från det fysiska våld, som ingår i våldsmonopolet. 
Och att förhålla sig kritisk och självständig saknar självständig betydelse i sammanhanget. 
Erinras bör, att nationalsocialistiska lärare förhöll sig kritiskt och självständigt gentemot vad de 
uppfattade utgöra ett överspelat stadium,  på ett sätt som påminner om ovan mer eller mindre 2

handkolorerade förskjutningar av den juridiska tyngdpunkten. Givet att rättshistoriker mer 
sällan får i uppdrag att skriva utlåtanden av större betydelse faller lätt betoningen på den senare. 

 Det förtjänar att citera nedan utdrag ur Karl Kroeschells lärobok, Deutsche Rechtsgeschichte 3 från 1989. Det handlar om 1

vad Kroeschell benämner ‘Die nationalsozialistische ‘Kampfklausel’ gegen das alte Recht’ från 1936. Yttrandet kom från 
Kiels juridiska fakultet. Kiel hade under Weimarrepubliken ett stort antal judiska professorer. De nödgades lämna sina 
platser vid nationalsocialisternas Machtergreifung från 1933. Därmed öppnades möjlighet, att besätta dessa lärostolar med 
yngre förmågor, som betraktades som ‘systemkonformen Rechtswissenschaftlern,’ för att vid fakulteten skapa en national-
socialistisk mönsterfakultet. Denna som benämndes en ‘Stoßtruppfakultät,’ med sikte på en ‘Rechtserneuerung’ i national-
socialistisk anda. Det Tredje Rikets högste jurist, Reichsrechtsführer Hans Frank, gav åt denna ‘Kieler Schule’ särskilda 
uppdrag, bland annat att uppdra riktlinjer för domstolsarbetet samt den juridiska undervisningen. Det förtjänar att 
understryka, att flertalet ur denna berömda Kieler Schule var skolade Rechtshistoriker, vid sidan av positivrättsliga studier. De 
som arbetade fram nedan ‘Leitsätze’ beträffande domaren var Georg Dahm, Karl August Eckhart, Reinhard Höhn, Paul 
Ritterbusch och Wolfgang Siebert. Rechtshistorikern Dahm samarbetade sedan med den berömde Staatsrechtlern och 
författningshistorikern Ernst Rudolf  Huber för att utforma riktlinjer för den juridiska undervisningen. Till dessa namn kom 
även Franz Wieacker och Karl Larenz.  
Riktlinjerna för domstolarna lät som följer (Deutsche Rechtswissenschaft I, 1936, S. 123 f., i Karl Kroeschell, Deutsche 
Rechtsgeschichte 3 (seit 1650), Opladen 1989, s. 274 f.):  

‘Leitsätze über Stellung und Aufgaben des Richters 
1. Der Richter ist nicht als ‘Hoheitsträger des Staates’ über ‘Staatsbürger’ gesetzt, sondern er steht als Glied in der lebendigen 
Gemeinschaft des deutschen Volkes. Es ist nicht seine Aufgabe, einer über der Volksgemeinschaft stehenden Rechtsordnung zur 
Anwendung zu verhelfen oder ‘allgemeine Wertvorstellungen’ durchzusetzen; vielmehr hat er die konkrete völkische Gemein-
schaftsordnung zu wahren, Schädlinge auszumerzen, gemeinschaftswidriges Verhalten zu ahnden und Streit unter den 
Gemeinschaftsgliedern zu schlichten.  
2. Grundlage der Auslegung aller Rechtsquellen ist die nationalsozialistische Weltanschauung, wie sie insbesondere im Parteiprogramm 
und in den Äußerungen des Führers ihren Ausdruck findet.  
3. Gegenüber Führerentscheidungen, die in die Form eines Gesetzes oder einer Verordnung gekleidet sind, steht dem Richter kein 
Prüfungsrecht zu. Auch an sonstige Entscheidungen des Führers ist der Richter gebunden, sofern in ihnen der Wille, Recht zu setzen, 
unzweideutig zum Ausdruck kommt.  
4. Gesetzliche Bestimmungen, die vor der nationalsozialistischen Revolution erlassen sind, dürfen nicht angewandt werden, wenn ihre 
Anwendung dem heutigen gesunden Volksempfinden ins Gesicht schlagen würde. Für die Fälle, in denen der Richter mit dieser 
Begründung eine gesetzliche Bestimmung nicht anwendet, ist die Möglichkeit zu schaffen, eine höchstrichterliche Entscheidung 
herbeizuführen.  
5. Zur Erfüllung seiner Aufgaben in der Gemeinschaft muß der Richter unabhänglig sein. Er ist nicht an Weisungen gebunden. 
Unabhängigkeit und Würde des Richters machen geeignete Sicherungen gegen Beeinflussungsversuche und ungerechtfertigte Angriffe 
erforderlich.  
Berlin, den 6. Januar 1936. Georg Dahm, Karl August Eckhart, Reinhard Höhn, Paul Ritterbusch und Wolfgang Siebert.’

 För att citera föregående fotnot: ‘4. Gesetzliche Bestimmungen, die vor der nationalsozialistischen Revolution erlassen 2

sind, dürfen nicht angewandt werden, wenn ihre Anwendung dem heutigen gesunden Volksempfinden ins Gesicht schlagen 
würde.’
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Det föreligger alltid en risk för att frånvaron av monetär ersättning byts ut mot önskan av 
reproduktiv bekräftelse i skolbildande undervisning, och visst finner man en och annan 
rättshistoriker, som, likt Tomten, ser sig som far till alla barnen. Men när man läser om hur 
dessa Rechtshistoriker serverade överheten med färdiga begrepp som Führer, Gefolgschaft och Treue, 
framstår Tomtefar som inte fullt lika snäll. 

Avslutningsvis önskar jag beröra erfarenheten av ett gästföredrag i Uppsala för flera år 
sedan. Mark van Hoecke, flamländsk jurist och filosof, numera verksam som professor i 
Comparative Law vid Queen Mary College in London, gästade fakulteten för att hålla ett föredrag 
om komparativ metod. Minnet av hans besök var hos flertalet av oss seminariedeltagare ganska 
kluvet, givet den naturliga misstänksamhet som en svensk jurist kan känna gentemot en metod, 
som så tydligt talar ett för svenskt vidkommande rättsfrämmande språk. För egen del väckte 
föredraget en i viss mån relaterad betänklighet, av mer allmän karaktär. Jag har under åren 
upplevt en tydlig tendens bland juridiska rättshistoriker och rättskomparatister, att, så att säga, 
plantera bevis i motståndarens vetenskapliga gärning, för att därefter döma motståndaren 
utifrån en bevisföring som bygger på de planterade bevisen. Detta bygger alltså på en längre 
erfarenhet av att ta del av en i första hand komparativ debatt.  

Jag har nu inga tvivel beträffande hans kunskap eller kompetens. Tvärtom, han gäller som 
mycket duktig och kompetent. Däremot menar jag att hans bemötande av ett påstående från 
Pierre Legrand, att en juridik, inspirerad av dagens konstruktiva komparativa forskning, 
riskerade att eliminera common law som sådan. Van Hoecke menade att det var felaktigt. Men det 
fällda omdömet utgick inte från Legrands utgångspunkter utan från van Hoeckes. Dessa 
utgångspunkter var uppenbart skiljaktiga. Legrand anlade vad som här betraktas som ett kultur-
antropologiskt synsätt medan van Hoecke utgick från ett internpraktiskt men rättspolitiskt 
visionärt juridiskt synsätt. Utan att ha någon åsikt i frågan – för egen del delar jag ingenderas 
särskilda utgångspunkter, utan att här gå in på varför – kan noteras, att samtalet förfelades av 
att van Hoecke vägrade bereda Legrand den bevisföring som hörde hans förda talan till. 
Genom att plantera en främmande premiss i samtalet, förfelades Legrands talan och domen föll 
i enlighet: Legrand hade fel i sak. Van Hoecke kunde därmed klargöra hur det egentligen 
förhöll sig, om än han därmed besvarade en annan fråga, en fråga som Legrand inte hade ställt.  

Det spelar för mitt arbete ingen roll, vem som har rätt eller fel. Det som spelar en roll är, att 
man i egenskap av vetenskapare har att respektera en text, och dess vetenskapliga avsikt, utifrån 
de utgångspunkter, tilläggspremisser och den bevisföring, som hör till texten. Man får under 
inga omständigheter förfela en gärning, genom att läsa in främmande tankegods, för att därefter 
dra sina slutsatser. Det gäller inom såväl historisk som kulturantropologisk forskning. Det gäller 
även inom juridiken.  

Juristen lär sig under studietiden att sätta fokus på vad någon har yttrat. Det finns få så 
skolade i tolkningen av det skrivna ordet som jurister. När studenten tar sig an frågor om 
yttrandefrihet, tolkning av avtal eller hets mot folkgrupp, lär sig studenten att fästa 
uppmärksamhet på den tagna friheten i just de yttrade orden, de ord som utgör avtalet och som 
därmed måste tolkas samt i vad mån yttrandet i lagens mening utgör hets och därtill tar sikte på 
folkgrupp. Den student som lär sig detta klarar sina tentamina och kan glädja sig åt en framtid 
som god jurist.  
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När en forskare skriver en text som läggs fram vid ett seminarium vid juridisk fakultet, 
förväntar sig därför forskaren, att de jurister som tar del av texten sätter fokus på det som rent 
faktiskt står i texten. Ibland sker emellertid, att åhörare ber författaren att sammanfatta vad som 
sägs, varefter de ställer en fråga till sammanfattningen, ej texten. Det kan även ske, att en 
seminariedeltagare anser sig ha förstått vad texten handlar om, förutsätter att denna tolkning är 
korrekt samt ställer en fråga till författaren av texten, som utgår från denna sin tolkning. Det 
kan naturligtvis vara så, att vi inte kan ställa högre krav på ett seminarium, än att tillåta deltagare 
att ta sig dylika friheter. Men om vi finner oss i ett dylikt beteende i det lilla sammanhanget, var 
drar vi då gränsen inför det stora sammanhanget, där det handlar om recensioner av litteratur, 
debatter i tidskrifter och sakkunnigutlåtanden inför tillsättande av en tjänst?  

Jag menar, att förfelandet av andras texter är ett problem i såväl det lilla sammanhanget som 
det stora. Problemet är rent av allvarligt. Ponera att en polis ankommer en brottsplats för att 
där inte finna vad han söker. För att finna vad han söker, planterar han bevis som han sedan 
kan använda sig av för att ställa en fråga till den anklagade. Den anklagade kan inte värja sig 
mot det, som ej funnits på plats, och finner sig därför famlande i mörkret. Efter att åklagaren 
och domstolen sagt sitt, kan det mycket väl leda till en fällande dom. Polisen kan gå hem med 
uträttat ärende. Han visste ju att den anklagade var skyldig, vilket för övrigt många med honom 
visste efter att debatten nått medial kokpunkt. Han har därför i mer egentlig mening bidragit till 
att klargöra vad som redan var allmän vetskap.  

Problemet med polisens plantering av bevis tangerar ovan berörda forskares tendens, att 
tänka a priori i stället för att ta sikte på texten, för att, utifrån den, reflektera a posteriori över vad 
som rent faktiskt där står. När en gästande vetenskapare därför vid ett seminarium ber för-
fattaren att sammanfatta vad som sägs, för att sedan ställa en fråga till sammanfattningen, ej 
texten, så prövar han i mer egentlig mening det planterade beviset. Likaledes, när den gästande 
vetenskaparen anser sig ha förstått vad texten handlar om, och förutsätter att denna sin 
tolkning är korrekt, samt ställer en fråga till författaren som utgår från denna, kan författaren 
svårligen värja sig mot det planterade beviset. Den forskare som inte har lagt fram en text vid 
en juridisk fakultet, lär ställa sig något undrande inför detta beteende, men det är så det är. 
Framför allt visar min erfarenhet, att det är så det är i synnerhet bland konstruktivt verksamma 
komparatister. Pierre Legrand har mer än någon annan blivit förd till skranket för att där 
dömas, de facto ohörd. Han har prima facie fel och bevisningen handlar om att styrka en före-
gripen slutsats. Ofta nog ställer jag mig frågan, eftersom jag har läst en stor mängd av Legrands 
produktion, om hans förmodade kollegor ens förstått vad han haft att säga. I avhandlingen tar 
jag upp, hur John Henry Merryman och i synnerhet Oliver Kahn-Freund, vid en konferens i 
Florens år 1978 fick sina arbeten förfelade på ett liknande sätt av Mauro Cappelletti. Det 
handlar nu varken om van Hoecke och Legrand eller om Cappelletti och Kahn-Freund, utan 
om faran, att juristen i egenskap av komparatist, lämnandes sin jurisdiktionellt avgränsade hem-
vist för att ta sig an det främmande, av ren obetänksamhet och bristande insikt i juridikens 
naturliga epistemologiska förvridningsmoment, förleds att plantera bevis i främmande kunskap 
utan att ens reflektera över att så kunde ske.  

För egen del är jag så van vid denna bevisförvanskning, att jag resignerat inför faktum och 
valt att här ta upp det. Men frågan måste väl trots detta ställas, varför dylika förvridanden sker 
så naturligt, okritiskt och återkommande? Vad är det som står på spel? På dessa frågor har jag 
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inga bra svar, men jag skulle ljuga om jag inte medgav att det luktar kyrkstrid, kulturkamp och 
makten över rätten. Vetenskap handlar det i vart fall inte om.  

För att återvända till vår egen rättshistoriska forskning, ligger det, enligt mig, i farans 
riktning inom en disciplin, som saknar ej endast klargjord innebörd utan även tillgänglig 
vetenskaplig grund, och som i brist på kurser, litteratur eller annat som kan bidra till en någor-
lunda gemensam kunskapsbas, enhetligt språkbruk eller samfälld förståelse, att de forskare, som 
anser sig bedriva rättshistorisk forskning, läser in den betydelse som passar dem, oaktat vad 
som står i den för tillfället aktuella texten, för att sedan rikta kritik i enlighet. Det kan vara 
deprimerande, ja rent av demoraliserande, att se hur raskt en rättsstat nedmonteras, när veten-
skapare gör sig till inkvisitorer med ett a priori tolkningsföreträde. Det gäller att ha låga 
förväntningar samt att vid försvar av en text insistera på god juridik: vad står det i texten?  

Jag har under åren haft att göra med en stor mängd jurister från vitt skilda jurisdiktioner. 
Tendensen är klar. De söker, sovrar, avgränsar, likhetspresumerar, harmoniserar och finner 
system och koherens, för att sedan tolka och fylla ut – precis som de goda jurister de är, i 
enlighet med det uppdrag de anser sig tjäna. De är med andra ord jurister! Men de är mer än 
jurister. De är, på ett för juridiken särskilt sätt, jurisdiktionellt avgränsade jurister. De är ju sin 
juridik! Vad jag menar med det är, att de ju inte är någon annans juridik. Likväl finns det ett 
antal ibland dem, som anser sig kunna tala å annan juridisk vägnar, trots att de inte är någon 
annans juridik.  

Det skall medges, att denna erfarenhet tog tid att bli till insikt, men med ett idogt studium 
av tysk, fransk och anglo-amerikansk juridik, utifrån en omfattande läsning av tyska, franska 
och anglo-amerikanska texter, presenterade sig slutsatserna med tiden, i synnerhet under en 
termin i Montpellier år 1998, då jag gav upp tanken på, att dessa författare på något tillräckligt 
begripligt sätt befann sig inom samma disciplin. Jag läste nämligen mina franska böcker parall-
ellt med medhavd tysk och engelsk litteratur. Liknande discipliner? Jo, förvisso, men likheterna 
visade sig alltför bräckliga och osäkra. Studiet och undervisningen i Recht, droit och law uppvisa-
de så tydliga variationer, helt i enlighet med hur tysk Recht, fransk droit och anglo-amerikansk law 
ser ut i egenskap av juridik, att jag bestämde mig för att betrakta de juridiska studierna som så 
formativa för disciplinerna, att de förtjänade en följdriktig klargörande precisering. Givet hur 
konsekvent de olika författarna, inom ramen för sina respektive jurisdiktioner och utbildningar, 
uttryckte sig, drog jag slutsatsen, att det var mer Recht än tysken som komparerade, mer droit än 
fransmannen som skrev historia och law snarare än engelsmannen eller amerikanen som var sin 
uppenbara avvikelse. För vilken lawyer skulle få för sig att skriva att das Recht entwickelt sich eller 
att le droit se fait? Vem tar en historiker på allvar, som skriver att the law made itself ? Och vilken 
lawyer skulle få för sig att skriva en dogmatisk-systematisk tegelsten som Zweigerts och Kötz 
lärobok, när deras studenter vid law school förväntar sig en casebook med skilda författare och 
skilda synpunkter, utifrån vilka dessa blivande lawyers är tänkta att, genom ett resonerande 
samtal, präglat av en yrkesförberedande adversarial and analytical approach, skapa sina egna system? 
För att sedan skrota desamma till förmån för en annan tanke? Rechtsvergleichung kunde därmed 
inte vara detsamma som Comparative law, av den enkla anledningen att en learned lawyer varken 
tänker, beter sig eller skriver som en gelehrter Jurist.  

Är detta så svårt att ta till sig? Det är ju inget problem med att förstå vad en lawyer är och att 
denne inte är en juriste eller Jurist. Eller? Som Ludwig Feuerbach lärde oss, Der Mensch ist, was er 
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ißt, och äter man BGB till frukost, lunch och middag så blir man BGB i huvudet. Man blir inte 
sin procedural legal thinking. Det bara är så. Detsamma gäller vår svenske jurist. Efter att ha ätit 
vår svenska civilrätt till frukost, lunch och middag i flera år så blir vi vår avtalstolkning, skulde-
brevslag och arbetsrätt. Det är därför ej endast juristen, utan även dennes ‘civilrätt’, som jämför, 
och varför då inte benämna det ‘rättskomparation’ i stället för det olyckligt obegripliga 
‘komparativ rätt’? Och så vidare.  

Det är dags att avrunda dessa minnen med att tacka dig, som tagit dig tid att läsa dem. Men 
de bereder även en god bakgrundsbild av den avhandling som börjar efter nästa bladvändning. 
Om än tonen är mindre personlig.  

Denna avhandling har inneburit för mig, att visa rättshistorieämnet samt dess rättsbegrepp 
och historiekonception den respekt de förtjänar, samt bereda disciplinen den tid och det 
engagemang, som fordras för att skönja en vetenskaplig grund. När det har gått trögt eller känts 
motigt, så har det räckt med att betänka det arbete som Kroeschell i Freiburg lade ned för bara 
ett stycke i ett avsnitt i en artikel. Någon bättre förebild än Karl Kroeschell står en rättshistorik-
er inte till buds. Kroeschell gavs också en stor frihet att förhålla sig kritiskt av sin handledare 
och företrädare vid lärostolen i Freiburg, Hans Thieme, och det betyder förstås mycket. För 
egen del har jag erfarit en stor frihet av min biträdande handledare Joel Samuelsson, vars 
tålamod med alla tankegrepp och -gångar är obegripligt. Rättshistoria saknar egentligt forum 
för dryftande av vetenskapssyn, metod och teori, det vill säga det som utgör disciplinens för-
modade vetenskapliga grund, varför forskaren lämnas att tänka högt för sig själv på sin 
kammare. Ett vetenskapligt arbete som sker i ett vakuum blir också i enlighet. Just därför har 
det betytt mycket att kunna stämma av tankar, idéer och utkast med Joel. Lärdomen är den, att 
det handlar mindre om disciplinär tillhörighet, mer om intellektuell beredskap och analytisk 
förmåga. På sluttampen klev Bruno Debaenst in som huvudhandledare, vilket har bidragit till 
att denna text alls erfarit dagens ljus. Bruno och jag har haft många och intressanta samtal, vilka 
jag misstänker beror på att han i grund är historiker. Eller på att han är Bruno. Studiosa juris 
Jennie Gejel har bidragit med välbehövlig, och därtill korrekt, korrekturläsning och källför-
teckning samt bidragit till att texten ömsat såväl obehövlig som obegriplig tankemöda.  

Avhandlingen tillägnas min far, som livet igenom vägrat att finna sig i färdiga svar. Han 
ställde alltid frågor till heliga texter och utmanade gärna kyrkans prästerskap. Samtalen kring 
dessa lika spännande som besvärliga möten höll liv i mången måltid. Jag brukade påminna 
honom, att jag å min sida gärna och ofta ställde frågor till juristerna och deras heliga texter. 
Prästerskap som prästerskap, syntes det oss, när vi tagit del av förbjuden frukt i våra respektive 
lustgårdar. Fast nog verkade det som om kyrkans prästerskap hade lättare att ta en kritisk 
granskning än statens. Kanske att ansvaret som vilar på våra juristers samveten, väger för tungt 
för att låta sig intellektuellt rådbråkas? Ser sig juristen egentligen någonsin i spegeln?, har jag 
undrat. Det borde även teologen göra!, svarade min far. Vem vet. Nu är tiden gången och min 
far har vänt på varenda sten och granskat varje tuva på livets väg, allt i tron att finna mening, 
även där bevisligen intet annat finns, än en sten och en tuva. Men under dessa ruvar kunskap-
ens svarta hål, och säg den sökare, som inte önskar förnimma gravitationen av dess eviga 
tystnad.  
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1 Avhandlingen: Problemformulering, bakgrund, provkarta, metod, teori och upplägg 

‘Ormen bedrog mig, så att jag åt.’ (Eva, 3761 f. Kr.) 

Denna avhandling utgör ett rättsvetenskapligt bidrag till historievetenskapens källkritik. Det 
handlar om att sätta fokus på vad som händer med förståelsen av det förflutna, när 
historieskrivningen hamnar i händerna på juristen och dennes juridiska metod. Det normala är, 
att historia skrivs av skolade historiker. Historievetenskapen tar därför sikte på historikerns 
möte med källmaterialet, medan historikern som sådan hanteras medelst undervisning. 
Historikern är en produkt av undervisningen, där produktansvaret axlas av historievetenskap-
ens interna granskning och handledning. Källkritiken återspeglar detta faktum. Den tar sikte på 
de källor, som historievetenskapen inte råder över, och vars vetenskapliga produktsäkring 
därför måste ske i efterhand. Men vad händer när historia skrivs av någon som inte skolats till 
historiker, det vill säga ej heller av historiker? 

Avhandlingen tar sikte på vad som sker, när en av dessa självskolade historiker, juristen, 
lämnar en avgränsad juridik för att ta sig an en i tiden, eller rummet, främmande juridik, som 
juristen rent faktiskt inte har studerat, i egenskap av just i tiden, och rummet, främmande, och, 
som man har anledning att misstänka, läses med ögon, inskolade i en av tid och rum avgränsad, 
och därmed betingad, juridik. Juristen har skolats in i att på korrekt metodisk väg bearbeta 
ickejuridisk kunskap till juridisk, för att i beslut eller domslut låta den bearbetade kunskapen 
rättskraftigt verkställas medelst våldsmonopolet. Därmed aktualiseras ett juridiskt korrekt 
förvridningsmoment, vilket på ett principiellt plan måste ske utan hänsyn till den berörda 
ickejuridiska kunskapsarten, exempelvis historievetenskapen. En sådan historieskrivning väcker 
självklara frågor om tendens, men inte hos källan, utan hos juristen, i egenskap av självskolad 
historiker. När den skolade historikern därför har att förhålla sig källkritiskt till den historiskt 
självskolade historikerns juridiska historieskrivning, saknar han ofta källkritiskt språk för 
detta.Avhandlingen föreslår bruket av ordet självkritik, för att sätta namn på tendenskritiken av 
den oskolade och självutnämnde historikern. Det är i detta avseende, som avhandlingen utgör 
ett bidrag till historievetenskapens källkritik.  

Det rättsvetenskapliga bidraget till historievetenskapens källkritik förmedlar även en 
förståelse av relationen mellan juridisk och humanistisk kunskap. Den fråga som avhandlingen 
har måst ställa sig är, i vad mån rättshistoria kan sägas utgöra en enhetlig disciplin, givet de 
instanser som de facto företräds av dagens rättshistoriker. Den skillnad som utåt sett anmäler sig 
mellan historikerns och juristens rättshistoria måste därmed granskas, för att utröna i vad mån, 
om alls, det föreligger förutsättningar för ett meningsfullt vetenskapligt samtal dem emellan. 
Med andra ord: talar de epistmeologiska beläggen för att det föreligger en rättshistorisk 
vetenskaplig grund eller för att forskaren står inför två eller flera? Denna sista fråga behöver 
inte definitivt besvaras men den måste ställas.  

Givet den brist på litteratur inom såväl historievetenskapen som rättsvetenskapen för en 
dylik gärning som avhandlingens, anmäler sig frågan, hur författaren alls kommit att ställa 
frågan. Den som önskar en redogörelse för avhandlingens orsak, syfte, metod, teori och 
upplägg, med en genomgång avsnitt och särskilda kapitel, bereds en sådan i det följande. Den 
som önskar ta del av slutsatsen, kan läsa avhandlingens efterord. Som student lär man sig tidigt, 
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att ta del av Högsta domstolens domslut innan man tar sig an domskälen och eventuella under-
instanser. Det spar tid och möda och verkar klargörande.  

I. Avhandlingens bakgrund 

Den som avser att skriva en avhandling i rättshistoria har att ställa en fråga, inventera och ta sig 
an ett källmaterial samt besvara frågan metodiskt och teoretiskt medvetet, med hjälp av 
källmaterialet. Källmaterialet utgörs av sedvanligt källmaterial, som skall tolkas med hjälp av 
källkritik, och övrig litteratur, som är tänkt att bidra till den vetenskapliga förståelsen av 
källmaterialet samt det dagsaktuella forskningsläget. Denna licentiatavhandling följer detta 
schema, men fyller en särskild funktion. Den avser att bereda vägen för doktorsavhandlingen, 
‘Tänka fritt är stort,’  genom att vetenskapligt positionera författaren, i egenskap av historisk 3

rättshistoriker, inför ett källmaterial, präglat av juridiska rättshistoriker.  Avsikten är att klargöra 4

det som skiljer juristen från historikern, av relevans för rättshistorisk forskning. Genom att 
bättre förstå den juridiska rättshistoriens utgångspunkter kan den historiske rättshistorikern 
med gott vetenskapligt samvete, och i förmodad återställd harmoni med vetenskapssyn, metod 
och källkritik, skrida till verket. 

Granskningen av juristen, i syfte att förstå hans förståelse och bruk av historiskt material, 
kan ske på skilda vis. Det sätt som här har valts, är en fallstudie av sedan 1990 använd huvud-
litteratur inom juristutbildningens obligatoriska rättshistoriska moment i Uppsala. Tanken är, 
att, givet kursens i rättshistoria yrkesförberedande syfte att i egenskap av rent internpraktiskt 
och förmodat relevant juridisk kunskap bereda studenten en förståelse av i tid och rum 
främmande juridik, kursens litteratur bereder just den sökta insikten. Den fem veckor långa 
kursen i rättshistoria i Uppsala är nämligen den enda kurs som benämns rättshistoria, som 
studenten sedan i egenskap av forskare vid juridisk fakultet kommer att ha läst. Denna särskilda 

 Doktorsavhandlingen tar upp rättshistorieämnets historia i Sverige, 1960-2000. Avsikten är sedan att följa upp det arbetet 3

med temats avslutande del, ‘Men tänka rätt är större,’ som tar upp debatten inför samt reformen av de juridiska examina 
1904.
 Juridisk rättshistoria kan även benämnas juristernas rättshistoria, vilket är den term Stig Jørgensen brukar i Hermeneutik 4

og fortolkning, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1973, s. 635 f.: 
Retshistorien kan imidlertid også være juristernes retshistorie. Formålet med retshistorien er da at tjene som hjælpevidenskab for den 
øvrige juridiske videnskab: dogmatikken og retspolitikken. Retshistorien forsyner den nutidige jurist med oplysning om, hvilke behov 
og funktioner der igennem tiderne har fundet udtryk i hvilke institutioner og strukturer eller normer. Retshistorien kan både være et 
fortolkningsbidrag til dogmatikken, især når ældre lovbestemmelser har henstået uændret i længre tid, men kan som sagt også være et 
middel till en blandet fortolkende of  kritisk holdning, for så vidt som den ved at undersøge årsager og begrundelser for ældre 
eksisterende regler kan give oplysning om de formål og behov, som har givet anledning til en bestemt tolkning, medens ændringer i 
samfundsudviklingen kan have ændret dette intresseleje så meget, at en nytolkning kan være både begrundet og tilladelig. Endelig kan 
retshistorien som sagt danne grundlag for retskritik og for et forslag till lovændring ved at fremhæve modsigelsen mellem behov og 
regel under ændrede samfundsforhold. 

Historisk rättshistoria benämner han följdriktigt ‘historikernes retshistorie’: 
For retshistoriens vedkommende må man fremhæve et andet hermeneutisk element. Retshistorien kan have forskellige formål. Den 
kan være så at sige historikernes retshistorie og er da med andre ord en deldisciplin eller hjælpvidenskab for den almindelige historie. 
Dens formål er da gennem sine analyser af  de retlige forløb at kaste lys over dette delaspekt af  historien, for at de retlige institutioners 
og normers udvikling kan give – oftest meget væsentlige – bidrag til forklaringen af  den øvrige samfundsudvikling. Retsreglerne 
indeholder nemlig oplysning om de væsentlige samfundsforhold, idet sådanne altid vil være retligt regulerede. Ofte er det f. eks. her i 
Norden således, at lovregler er de ældste eksisterende skrevne kilder. 

Juridisk rättshistoriker blir man inte av att sakna humanistisk skolning i historievetenskap, eller med denna besläktade 
discipliner, som exempelvis antropologi och arkeologi. Rechtshistorikern i Freiburg, Karl Kroeschell, samt Uppsalas 
rättshistoriker, Mats Kumlien, saknar båda formellt studium i historievetenskap, men förmår förmedla en historieskrivning, 
som visar på en god förståelse av, och en tydlig underkastelse under, historievetenskapens vetenskapliga grund. Juridisk 
rättshistoriker blir man genom att ansluta sig, medvetet eller ej, till en vetenskapssyn, metod och källkritik som hör ett 
juridiskt vetenskaps- eller kunskapsparadigm till. 
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prägling sker mot bakgrund av de sex terminer av obligatoriska positivrättsliga studier, som 
föregår det avslutande obligatoriska rättshistoriska momentet.  För att knyta an till dessa 5

studier, vilka utgör ett självklart och än mer centralt och intellektuellt formativt moment än 
rättshistoriekursens avslutning på de obligatoriska studierna, kommer viss hänvisning även att 
ske till en sådan termins juridiska studier, nämligen den andra terminens i Uppsala inledande 
studier i civilrätt.  

Den uttryckliga, och klart avgränsade, avsikten med avhandlingen är, att lokalisera det 
förvridningsmoment som, helt korrekt, uppstår, när en forskare, normalt sett skolad i juridisk 
metod, tar sin an ett historiskt material för att skriva dess historia utifrån en internpraktisk 
juridisk utgångspunkt, med följdriktig vetenskapssyn, metod och källkritik. Historikern, nog så 
ofta även han skolad i juridisk kunskapssyn, metod och källkritik, men som avvisar dessa till 
förmån för historisk kunskapssyn, metod och källkritik, måste på formella vetenskapliga 
grunder, med hänvisning till tendenskritiken, avvisa en sådan helt korrekt juridiskt förvriden 
kunskap.  

Avhandlingen är främst ett teoretiskt och rättshistoriografiskt arbete. Med teori avses ren 
teori, det vill säga utan prima facie internpraktisk juridisk nytta. Det innebär, att frågan om 
internpraktisk juridisk relevans eller hänsyn är främmande för diskussionen på så sätt, att den 
kan besvaras lika litet som ett agnostiskt studium av gudstro kan svara på frågan om någon 
guds existens. Den rent teoretiska ansatsen får konsekvenser för rättsbegreppet och historie-
konceptionen. Utgångspunkten blir främst skadebegränsande. Avhandlingen utgår följdriktigt 
från ett så innehållsligt tomt och jurisdiktionellt avgränsat rättsbegrepp som möjligt samt en 
historiesyn, som avvisar all internpraktisk juridisk a priori eller ens prima facie nytta.  6

Metodologiskt utgår avhandlingen från en fallstudie av i synnerhet en lärobok. Denna 
lärobok utgår från en klar och tydlig juridisk metod, i läroboken benämnd komparativ, givet 
dess uttalade syfte av att verka internationellt, det vill säga utifrån ett jurisdiktionellt upplöst 
rättsbegrepp och med ett i enlighet med den uppställda rättspolitiska visionen utvidgat, eller i 
vart fall anpassat källmaterial, som, tacksamt nog, låter sig brytas ned i beståndsdelar. Resultatet 
är en analytisk studie av text. Det handlar om vad texten säger, och vad det sagda kan tänkas få 
för betydelse för studenten som läser, bearbetar och examineras utifrån den. Det handlar inte 
om vad texten säger stämmer eller på annat sätt har fog för sig. Någon utredning av det ämne 
som läroboken företräder är således främmande för avhandlingen.  

Jämföras kan med ett husbygge. Innan huset byggs måste syftet med bygget klargöras. 
Därefter följer husets art. När väl dessa insikter infunnit sig anmäler sig själva metoden för 
bygget. Analysen börjar därmed inte med metoden, även om den tar sikte på just metoden. 
Lärobokens beståndsdelar tas följdriktigt upp i ordning av metodologisk relevans: Nytta (kapitel 
5-7), kunskapens art (8-12), visionskonforma tolkningsdirektiv (13-16) samt metodens förverk-
ligande (17). Tanken är att komma så nära som möjligt en hävdvunnen undervisnings prägling 
av en formativ student, för att blottlägga den intellektuella tillblivelse, som vid ett senare 

 Kursmomentet i rättshistoria, som går under namn av komparativ rättshistoria, ingår tillsammans med allmän rättslära i 5

kursen rättshistoria och allmän rättslära. Författaren, som har undervisat kursen i komparativ rättshistoria i Uppsala, finner 
det lämpligt att påpeka, att de två kursmomenten inte kan sägas ha med varandra att skaffa i någon annan mening än ett 
avslutande och tillbakablickande studium, efter sex terminers positivrättsliga studier. 
 Därmed inte sagt, att historikerns kunskap kan visa sig nyttig för juristen. Men därmed sagt, att en sådan upplevd nytta 6

saknar all relevans för historikern. 
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kommet möte med en rättshistoriskt forskargärning, resulterar i just den juridiskt rättshistoriska 
inriktning och följdriktiga förvridning, som genererar den dissonans som författaren, i 
egenskap av historisk rättshistoriker, erfarit. Därutöver finner läsaren en klargörande inledning 
(1-4), ett historiskt fall som ställer saken på sin spets (18) samt ett sammanfattande efterord.  

Till ovan fallstudie, med dess tydliga juridiskt metodologiska karaktär, kommer en 
begränsad diskussion kring historisk vetenskapssyn, metod och källkritik. Det kan redan här 
klargöras, att de skilda metoder som står till buds för historikern, i egenskap av godkända 
instanser av metod, saknar relevans. Det handlar inte om historikerns metoder utan om 
historisk metod, det vill säga den metod som kännetecknar all historisk forskning, och som 
därmed kan sägas ingå i historieämnets vetenskapliga grund, oaktat den enskilde historikerns 
särskilda metodologiska inriktning, men som sällan tas upp till diskussion i historievetenskapliga 
läroböcker.  

Arbetet är analytiskt och använder sig av analogier. Utgångspunkten är den i dag accept-
erade analogin mellan juridisk rättshistoria och juridisk rättskomparation. Metoden har ansetts 
vara densamma, även om källmaterialet är ett annat, varför man ansett sig kunna motivera 
disciplinen komparativ rättshistoria. Det måste medges, att analogin bär, givet dessa två 
inriktningars kommensurabla kunskapsarter och funktionella sammanhang. Det handlar ju trots 
allt om en, på ett djupare plan, gemensam juridisk metod. Men med en styrkt, godkänd och 
bekräftad analogi följer en prejudicerande verkan. Det duger ju inte, att insistera på en analogi 
för att därefter mota andra vid dörren. Fler funktionella sammanhang och kommensurabla 
kunskapsarter av intresse för avhandlingen anmäler sig, nämligen den juridiska metodens 
tydliga likhet med klassisk internpraktisk teologisk metod samt vad avhandlingen benämner 
idealistisk metod.  

Avhandlingsarbetet är mer vetenskapsteoretiskt, allmänrättsligt och historiografiskt än 
traditionellt allmän- eller rättshistoriskt. Det kan sägas närma sig den typ av äldre encyklopedisk 
disciplin, som under de förberedande studierna sökte att klargöra fakultets- och ämnesindel-
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ningarna för studenterna inför den högre fakultetens fackstudier.  Några förebilder finns inte, 7

vilket kan ha sin förklaring i att den problematik som anmäler sig är typiskt svensk, kanske rent 
av uppsaliensisk. Legal historians ser det som självklart, att legal history är en historisk disciplin, 
medan Rechtshistoriker vid juridiska fakulteter normalt sett ansluter sig till en juridisk utgångs-
punkt, och hänvisar till filosofiska fakulteten för en historisk forskning. I Uppsala har rätts-
historikerna normalt sett varit rena historiker, ofta utan juridisk skolning, samt betraktat 
disciplinens vetenskapliga grund som tillhörande historievetenskapen. Givet den starka tendens 
till juridifiering av disciplinen i såväl Sverige som det övriga Norden, ställs frågan om dess 
vetenskapliga grund kanske på sin spets just i dag och just i Uppsala. Avhandlingens karaktär av 
pionjärarbete framstår därmed som något av omständigheterna framtvingat. Det säger sig själv, 
att arbetet därmed utgör ett slags provkarta.  

II. Avhandlingen som en ‘[p]rovkarta på problem som kan uppstå’ 

För att parafrasera Jan Hellner och hans efterföljande kollegor, i läroboken Speciell avtalsrätt,  8

kunde det sägas, att ‘det svenska rättshistorieämnets tillstånd är ovanligt komplicerat, och det är 
ofta svårt att urskilja de bärande principerna i de invecklade inriktningarna.’ Den forskare som 
ankommer ämnet måste söka förstå, samt fokusera blicken bland, den mångfald instanser som i 
dag figurerar under namn av rättshistoria. Erfarenheten av att ta del av den mängd skilda 

 En äldre juridisk undervisning fordrade av studenten studier i juridisk encyklopedi. Ämnet är styvmoderligt behandlat av 7

våra universitetshistoriker, vilket är endast att beklaga. Ämnet hade en längre förhistoria under 1800-talet, men erfor en 
plötslig renässans under det enda år som Ernst Viktor Nordling förestod den då nyligen instiftade professuren i romersk 
rätt, rättshistoria och juridisk encyklopedi under år 1867-1868 i Uppsala. Han förklarades nämligen av sina kollegor i 
Uppsala endast kompetent i just juridisk encyklopedi, erhöll likväl professuren och gjorde stor sak av just denna sin särskilda 
kompetens. Isak Landtmanson tog sedan över professuren, helt utan läggning eller kompetens i juridisk encyklopedi, 
varefter ämnet med tiden hamnade hos fakultetens självutnämnde heretiker, Carl-Axel Reuterskiöld, för att under hans egid 
förvandlas till det ämne fakultetens övriga medlemmar följdriktigt önskade se avskaffat. Så skedde också, efter den strid som 
utspelades i Uppsalafakulteten åren 1910-1912, med regeringens slutliga bifall och under spektakulära dödsryckningar. 
Ämnets historia förtjänar att skrivas. Encyklopediska studier hörde ett äldre universitet till, som vilade på tanken om 
vetenskapens förmodade enhet, inom ramen för ett universitet med en fakultetsindelning. Teologer och jurister förväntades 
orientera sig inom universitetets kunskapsarter, antingen under de förberedande studierna vid filosofisk fakultet eller under 
de efterföljande egentliga fackstudierna vid respektive högre fakultet. På samma sätt som teologen lärde sig hur det 
teologiska studiet förhöll sig till det humanistiska, fordrades av juristen en grundläggande orientering i hur det juridiska 
studiet förhöll sig till annan kunskap, men även hur de skilda juridiska disciplinerna förhöll sig till varandra. Det är 
betecknande för det moderna universitetet, att när 1904 års reform klippte banden mellan fakulteterna, den juridiska 
encyklopedin förlorade sitt forna innehåll, och omdefinierades till vad vi i dag benämner allmän rättslära, för att bättre passa 
in i ett internjuridiskt paradigm, för att sedermera avskaffas. Grundtanken med ett encyklopediskt studium är inte beroende 
av någon tanke om vetenskapens enhet eller ens fakultetsindelningen. Det handlar om kunskapsorientering. De 
rättshistoriker som i dag endast studerat juridik, har aldrig avkrävts ett studium av hur den juridiska kunskapsarten förhåller 
sig till den ickejuridiska. Det menar jag vara en förlust för rättshistorisk forskning och ej endast för den. Detta sagt, två 
rättshistoriker som har genomfört detta studium på egen hand är juristen Claes Peterson och historikern Rolf  Nygren. 
Inställningarna är betecknande. Nygren insisterar på sin historiska kompetens, väl medveten om att historisk kunskap inte är 
att förväxla med juridisk, medan Peterson lärt sig samma läxa, och valt att insistera på sin juridiska kompetens, väl medveten 
om att han inte var någon historiker, ej heller skulle bli någon historiker, och därför drog slutsatsen att det vore klokast att 
lämna den historiska kunskapen i händerna hos någon av historikerna, exempelvis Nygren. Ur ett juridiskt encyklopediskt 
perspektiv framstår Petersons och Nygrens lärdomar, insikter och slutsatser som föredömliga. Rent av akut angelägna. I den 
mån denna avhandling förmår att blåsa liv i detta förlorade orienterande samtal kunskapsarterna emellan, skedde så till 
samtligas berörda gagn. 
 ‘Konsumenttjänstlagen är ovanligt detaljerad, och det är ofta svårt att urskilja de bärande principerna i de invecklade 8

reglerna. Utförligheten medför även att konsumenttjänstlagen ger en provkarta på problem som kan uppstå vid avtal om 
tjänster av olika slag.’, Hellner/Hager/Persson, 2020, s. 102.
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kunskapsarter, och instanser av kunskap inom respektive kunskapsart, innebär ett säreget möte 
med undervisning och forskning av olika rättshistoriska slag.  

Överfört på avhandlingen, kan parafraseringen formuleras som följer: ‘Avhandlingen utgör 
såväl en provkarta på de problem som kan uppstå vid mötet med en i tid och rum främmande 
juridik som en självkritisk granskning av juristens och den juridiska metodens inverkan på dess 
vetenskapliga bearbetning.’  

Tanken om en provkarta är ett sätt att beskriva vad en forskare, i egenskap av initialt 
allmänvetenskapligt desorienterad i det ämne han är satt att skriva en avhandling inom, kommit 
fram till, efter att ha ställt fråga efter fråga till det föreliggande empiriska materialet. Det 
handlar om att orientera sig inom ett ämne, genom att granska dess skilda instanser. Beskriv-
ningen av arbetet som en provkarta är därmed en efterhandskonstruktion som funnit 
inspiration i en träffande beskrivning.  

Avsikten med avhandlingen är inte att besvara något spörsmål uttömmande. Det är en 
orimlig fordran, inom ramen för en mer begränsad diskussion om metod och teori. Vad som 
däremot är ej endast rimligt, utan även önskvärt, är, att en forskare söker att orientera sig i en 
disciplins skilda instanser, för att med hjälp av en sådan inventering, och i enlighet med den 
uppkomna vetenskapliga dissonansen återgiven ovan, bemöta frågan om den egna 
vetenskapliga grundens tillhörighet.   9

Ett liknande arbete som avhandlingens, om humanistens och juristens möte med i tid och 
rum främmande juridik, saknas inom den svenska rättshistoriska litteraturen. Det är heller ingen 
hemlighet att författaren odlat tankarna ett längre tag och testat dem i diverse sammanhang och 
med skilda akademiker från tämligen disparata bakgrunder. Det som har visat sig är, att 
problematiseringen av juristen och juridisk kunskap är mindre välkommen hos jurister än hos 
teologer, vilket kan ha sin förklaring i att teologer fått utstå ett drygt sekel av problematisering 
av prästidentitet, kyrka och teologisk kunskap och är så vana att de gjort kritiken till utgångs-
punkt. Juristen är inte lika van vid att bli satt under lupp för att bli kritiskt granskad. Avhand-
lingen utgår från det angelägna i att så sker.  

Flertalet ord som används antyder ställningstaganden, dikotomier, avgränsningar och upp-
dragna linjer. Det som sägs kan därför upplevas kategoriskt och skarpt men även tydligt och 
klart. Juristen är van vid att så sker, annars skulle rättssystemet haverera. Det duger inte att 
laborera med ett kanske, en gråzon eller en kompromiss när avgörandet faller. Gällande rätt står 
endast i konjunktiv när den studeras. När den tillämpas landar den i imperativ. Men detta är en 
avhandling och tanken kan inte vara, att kunskap skall fastslås eller på något sätt dikteras. 
Avsikten är inte att fjärma sig från läsaren, utan att bjuda in till ett bemötande. Syften kommer 

 Ett avhandlingsarbete kan beskrivas som ett utförande av en vetenskaplig tjänst, för att tala med konsumenttjänstlagen. En 9

sådan underkastas granskning utifrån en vetenskaplig grund. Stämmer inte arbetet med den vetenskapliga grunden, 
föreligger brist. Detsamma gäller utförande av tjänst. När denna inte utförs tillräckligt professionellt, givet de regler om 
‘fackmässighet’ som lagen uppställer, riskerar resultatet att bedömas som felaktigt. De krav som ställs på vetenskaparens 
prestation förutsätter ett arbete som påminner om det krav på ‘tillbörlig omsorg’ som lagen ställer på utföraren av en tjänst. 
Författaren har helt enkelt att ta sig i kragen och reda ut begreppen så långt kraven på fackmässighet och tillbörlig omsorg 
sträcker sig. Humanistens möte med juridisk kunskap är ett pågående arbete. Problem uppstår i pågående arbeten. Det är 
själva poängen med ett pågående arbete, att låta problem uppstå för att sedan lösa dem. Författaren har därtill ventilerat en 
del spörsmål med jurister, historiker, religionsvetare och filosofer. Dessa samtal har visat sig mycket givande, i vissa fall 
ovärderliga. Avhandlingen är med andra ord i viss mån att betrakta som ett utkast. Ett utkast enligt Svenska akademiens 
ordlista avser en preliminär version, en skiss. Men varför levererar man något skissartat och preliminärt i en avhandling? 
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därför att diskuteras, där art hålls distinkt från grad. Försök görs till att dra kunskapens gränser, 
där begrepp klargörs och discipliner definieras. Med mycket mera. Men på ett mer allmän-
vetenskapligt plan görs det hela tentativt, i förhoppning om genmäle, för att främja vetenskaplig 
transparens och dialektisk överprövning. Det finns inget mera meningsfullt inom vetenskapen 
än vetenskapliga utmaningar, engagerande spörsmål och ett akademiskt samtal.  

III. Avhandlingens innehåll 

I det följande presenteras avhandlingens innehåll. Det handlar om att klargöra upplägget samt 
de enskilda kapitlens frågeställningar. Men innan det blir tal om några kapitel, måste fallstudien 
med dess utvalda litteratur närmare presenteras, för att klargöra hur den röda tråden är tänkt att 
kunna följas.  

Som ovan redogjorts för, söker avhandlingen att problematisera juristen och dennes metod, 
inför mötet med en i tid och rum främmande juridik.  Problematiseringen sker utifrån den 10

lärobok, som dominerat undervisningen i den obligatoriska kursen i rättshistoria i Uppsala 
sedan 1990, Konrad Zweigert och Hein Kötz, An Introduction to Comparative Law. Till denna 
kommer Reinhard Zimmermanns artikel ‘Roman Law and European Legal Unity’. 
Zimmermanns artikel har nyligen utgått, hörde endast ett enskilt seminarium till och spelade 
därmed en mindre betydelsefull roll för kursen. Den är emellertid mycket välskriven och spel-
ade en mycket central roll under en formativ fas för den komparativa rättshistoriens mer 
visionära rättspolitiska målformuleringar, och utgör ett instruktivt komplement. Dessa texter 
kompletteras med kortare inblickar i den obligatoriska litteraturen på den likaledes obligatoriska 
kursen i civilrätt på juristprogrammets andra termin. Poängen med litteraturvalen ligger i just 
det obligatoriska eftersom det tvång som följer med ett obligatorium bereder kunskapen en 
särskild karaktär. Avsikten är att få en inblick i den juridiska metod, i vart fall en del av den, som 
präglat mer än 6 000 uppsalastudenter under tre decennier, för att se hur denna prägling kan 
tänkas ta sig uttryck i mötet med en för studenten, och juristen, främmande juridik i tid och 
rum.  

Eftersom diskussionen utgår från en granskning av Zweigert och Kötz lärobok, med 
strödda bidrag från Zimmermanns artikel, så tar avhandlingen avstamp i den nedbrytning av 
Zweigert och Kötz programförklaring som måste göras, för att på kirurgiskt vis blottlägga den 
juridiska metodens epistemologiska förvridningsmoments tänkbara orsak och verkan, från dess 
internpraktiskt juridiska utgångspunkt till dess avslutande, och okontroversiellt logiskt följd-
riktiga, verkställighet, i egenskap av juridisk metod. Det betyder rent konkret att det handlar om 
att analysera och problematisera just deras disciplin och metod och denna benämns Rechts-
vergleichung. Någon i sin tur förvridande översättning görs inte, av respekt för dess betydelse och 
innebörd. Översättningen till Comparative law saknar ändå självständig betydelse och skulle 
endast verka förvirrande, givet att de som bedriver Comparative law normalt sett gör det under 
skilda utgångspunkter. Avhandlingen tar med andra ord inte upp skillnaderna mellan Rechts-

 Det säger sig självt, att ett större antal spörsmål anmäler sig vad gäller förhållandet mellan juridik och humaniora, främst 10

historia, filosofi och antropologi, samt mellan jurist och humanist i egenskap av aktörer med vetenskaplig ambition. Texten 
är därför kraftigt begränsad till vad författaren har upplevt utgöra mer centrala spörsmål. 
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vergleichung och Comparative law till särskild diskussion, givet att jämförelsen saknar självständig 
betydelse för denna text, om än en kontrastverkan görs i klargörande syfte.  

Det kan för förståelsen av avhandlingens struktur vara bra, att betona hur den röda tråden 
är tänkt att kunna följas. De inledande kapitlen 1–4 orienterar läsaren i författarens utgångs-
punkter. Den egentliga problematiseringen av juridisk metod sker i kapitel 5–21, uppdelad i vad 
som kan sägas utgöra fyra beståndsdelar. Det mest grundläggande inleder medan avslutningen 
tar upp det mer specifika.  

Problematiseringen öppnar i kapitel 5–7 med vad som av författaren upplevts vara förvrid-
ningsmomentets mest centrala grundorsak, nämligen svaret på frågan om kunskapens yttersta 
syfte, dess ‘nytta’. Det handlar om att lyfta fram vad det innebär för juridik respektive historia 
att vara nyttig och då i förhållande till vad? Därefter följer kapitel 8–13 om kunskapens 
avgränsning samt, framför allt, ‘kunskapens art’. Vad menas med juridisk respektive historisk 
kunskap? Kapitel 14–18 tar upp Zweigert och Kötz vision som tilläggspremiss, jämför den med 
analogiskt tillämpliga visioner och metoder, ändrar namn på internpraktisk juridisk rätts-
komparation till ‘Rättsekumenik’, för att därefter ta upp den särskilda avvikelse från vanlig 
juridisk metod, som Zweigert och Kötz metod företräder. Avsnittet fyller därmed den för 
avhandlingen centrala funktionen, att klargöra kärnan i det konstruktivt komparativa projektet, 
vilket alltså inte är att förväxla med dess allmänjuridiska förvridningsmoment. Avslutningen i 
kapitel 19 benämns ‘Verkställighet’ och återbördar diskussionen till traditionell juridisk metod, 
med dess likhetspresumtion och harmonisering, men med en betoning på det för den kom-
parativa ansatsen särskilda förvridningsmomentet. Avsnittet heter följdriktigt ‘Likhets-
presumtion, harmonisering och Verrechtlichung.’  

Detta om avhandlingens tänkta röda tråd. I det följande tas kapitlen upp mer särskilt.  
1. Inledning. Avhandlingen inleder med (1) detta kapitel, för att sedan orientera läsaren i (2) 

avhandlingens språkbruk. Det handlar ej endast om grammatik, stilistik och de ständigt 
återkommande spörsmålen om pronomina, utan även om rättsbegreppet. Rättsbegreppet är ett 
medel, som antingen ställs i skadebegränsande tjänst hos historikerns i första hand förståelse-
bringande historiesyn, eller i visionsbefrämjande tjänst hos visionärens målformulering-
spotentiella historiesyn. Till detta kommer, att hålla källmaterialets och forskarens rättsbegrepp 
åtskilda. Därefter följer (3) en kort redogörelse för urval och bruk av litteratur.  

2. Caravaggio. Den läsare som önskar avhandlingens kärna mer kärnfullt sammanfattad än 
denna inledning, kan nöja sig med nästa kapitel (4). Det bereder läsaren ett möte med 
Caravaggios målningar från år 1602 av evangelisten Matteus i Cappella Contarelli i Rom. 
Avsikten är att klargöra avhandlingens självkritiska problematisering genom att kontrastera två 
skilda versioner av samma händelse, på sätt som tangerar juristens och historikerns skilda in-
gångar. Därtill kommer en kommentar kring den juridiska metodens kärna, som Caravaggios 
teknik, bruket av det så kallade chiaroscuro, i egenskap av barockens förmodade startskott inom 
måleriet, kan sägas ge uttryck för.  

Efter dessa inledande kapitel följer den egentliga problematiseringen av Zweigert och Kötz 
Rechtsvergleichung.  

3. Nytta. Kapitel 5–7 tar upp nytta till diskussion. Nyttan kan betraktas som det mest 
grundläggande kriteriet för vad som sedan följer. Avsikten är att klargöra skilda typer av nytta, 
där respektive nytta ställs i relation till dess motsvarande kunskapssyfte. Med utgångspunkt i (5) 
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Zweigert och Kötz Rechtsvergleichung, klargörs betydelsen av en internpraktisk juridisk nytta, att 
denna nytta är en annan än en humanistisk internvetenskaplig nytta samt att de två nyttorna, av 
respekt för deras skilda kunskapssyften, måste hållas i sär. Denna åtskillnad förs sedan (6) ett 
steg vidare, genom att låta sig abstraheras till begreppsparet praktisk och teoretisk. Avsikten är 
att klargöra, att juridik, likt teologi, kan förstås rent teoretiskt, varmed följer bruket av en annan 
än internpraktisk juridisk metod. Inom historisk rättshistoria samt antropologisk 
rättskomparation faller valet lämpligast på humanistisk metod. Svensk rättshistoria tas därefter 
(7) upp till ett slags problematisering utifrån just nyttan, för att klargöra de ledmotiv som i 
modern tid har styrt respektive ämnesföreträdande rättshistoriker. Bilden kompletteras med 
hjälp av utflykter i Rechtsgeschichte, där vi finner en stark tradition av konstruktiv, internpraktisk 
juridisk nytta, samt i legal history, där läsaren finner en tydligare tradition av internvetenskaplig 
nytta snarare än praktisk juridisk nytta. Särskild uppmärksamhet ägnas den instruktiva kontrast 
som uppstår mellan antikvarisk samt anakronistisk historiekunskap, i egenskap av epistemol-
ogiskt klander. De klargör de två skilda kunskapsarternas bakomliggande och underförstådda 
nyttokonceptioner. 

Ett klargörande är påkallat redan i detta inledande kapitel. Det gäller bruket av ordet ‘nytta’ 
som rubrik, vilket är missvisande eftersom författaren inte anser att skillnaden mellan historia 
och juridik ytterst handlar om nytta utan om frånvaron eller förevaron av kunskapens koppling 
till den praktiska juridikens yttersta förbud mot déni de justice, det vill säga tvånget för juristen, i 
egenskap av domare, att besvara den ställda frågan, varigenom juristen framträder som ett slags 
yttersta rättskälla. En student som bedriver dylika studier kopplas ipso facto, och, låter det sig 
sägas, ipso iure, i förlängningen till våldsmonopolets verkställighet. Denna språkliga nyans mellan 
‘nytta’ och konsekvensen av förbudet mot déni de justice, måste av hänsyn till framställningens 
syfte, av att vara en mer allmänt hållen text, begränsas till en hänvisning.   11

4. Kunskapens art. Nästa byggsten i Rechtsvergleichung gäller den zweigert-kötzska kunskapens 
art. Kapitlen i denna del söker att orientera läsaren i skillnader mellan juridik och historia. 
Avsnittet inleder med att (8) klargöra den kunskapens art som tar sig uttryck i Zweigert och 
Kötz lärobok. Som de själva klargör pudelns kärna, är Rechtsvergleichung inget annat än just 
juridisk metod. Dock tillkommer en ‘extra dimension […] of  internationalism’ och därmed står 
Rechtsvergleichern följdriktigt ‘with more material at [his] disposal.’ Denna internjuridiska och 
uttalat praktiska syn på ämnet bereds ett omedelbart kontrastmedel i form av en framväxande 
Comparative law i USA, med bland andra Vivian Curran och Paul Kahn som företrädare, vars 
vetenskapliga hemvist är främst kulturantropologisk. Avsikten är att medelst dessa två, till synes 

 Författaren önskar återkomma till spörsmålet, men då i ett mer uttryckligt allmänrättsligt sammanhang. Detta sagt, några 11

intressanta uttalanden förtjänar att nämnas i denna fotnot. Pierre Bourdieu använde uttrycket ‘la force du droit’ i en artikel 
från 1986, vilket kunde visa sig fruktbart, Pierre Bourdieu, ‘La force du droit,’ i Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 
64, september 1986. De quel droit ? s. 3–19. Rättsgenetikerna i Stockholm synes vara en annan intressant tanke på spåret, 
med vad de benämner anpassningsmoment, vilket även låter skönja några övertoner från vad avhandlingen tar upp som 
juristens inskolade förvridningsmoment: ‘Tricket är att ur denna [rättsdogmatiska] massa av historisk information utvinna 
rättens underliggande principer, som utgör ett slags armeringsjärn som håller samman, inte bara de olika rättskällorna, utan 
också rättens utveckling. Juristens utmaning är sedan att försöka anpassa rättens ledande principer till enskilda fall och 
samhällsutvecklingen. På ett liknande sätt måste således rättshistorikern skilja rättens inneboende struktur – dess kontinuitet 
och systematiska enhet – från dess ständiga anpassning till yttre förutsättningar. Det är således anpassningsmomentet, den 
punkt när rättens två element möts, som ger upphov till utveckling och samtidigt möjliggör en analys av denna process.’, 
Annelie Gunnerstad, Max Lyles, Richard Nordquist, Rättshistoria – ett ämne i tiden, i Juridiska fakulteten 1907-2007, red. Claes 
Peterson, Stockholm 2007, s. 185.
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oförlikneliga kunskapsparadigm, klargöra skillnaden mellan den kontextualisering som följer av 
Currans ‘cultural immersion’ och Kahn’s ‘cultural study of  law’ och ‘thick description’ och den 
som följer av Zweigert och Kötz praktiska och internjuridiskt betingade kontextualisering. 
Därmed betonas hur ‘kontextualisering’, likt ordet ‘nytta’, saknar självständig betydelse i 
egenskap av ord eller begrepp, utan måste ställas i relation till en syftesbetingelse.  

Med grunden därmed lagd, vad gäller juridisk metod, följer en för avhandlingens del ytterst 
central problematisering av juridikens och humanistens skilda kunskapsparadigm. Denna utgår 
från hur kunskapsarter anmäler sig medelst analogisk tillämplighet. Det handlar om att tillämpa 
en för i synnerhet, men ej endast, juristen självklar tankeoperation där jämförelsen spelar en 
central roll. Utifrån kommensurabel kunskap, görs relevanta jämförelser med ett obligatoriskt 
studium av internpraktisk juridik för att, medelst relevanta analogier som kontrastmedel, bereda 
perspektiv. Perspektivet är sedan tänkt att möjliggöra en fördjupad insikt i den juridiska 
tvångskunskapen. En sådan jämförelse som anmäler sig med viss självklarhet är kyrkans värld 
och dess mer klassiska teologiska studium. Klassisk kyrklig teologi är, likt internpraktisk juridik, 
men olikt humaniora, dogmatisk till sin karaktär.   12

Diskussionen om kunskapens art tar egentligen endast sikte på att styrka en preliminär 
slutsats och den är enkel att greppa. Juridisk rättshistoria, likt hävdvunnen Rechtsvergleichung, 
förutsätter en juridisk metod. Historisk rättshistoria, likt antropologisk Comparative law, förut-
sätter humanistisk metod.  Att tala om rättshistorisk eller komparativ metod i det abstrakta, 13

som hörde dessa metoder till enhetliga discipliner, benämnda rättshistoria eller komparativ rätt, 
förutsätter vad som måste föras i bevisning, nämligen det meningsfulla i att alls tala om ‘rätts-
historia’ eller ‘rättshistorisk metod’, som vore dessa benämningar tillräckligt klargörande. Det 
kan de förstås vara, men vid närmare kritisk granskning inser man att de inte är det. ‘Rätts-
historia’ och ‘rättshistorisk metod’ måste sättas i begripliga sammanhang, där det avsedda 
kunskapsparadigmet klargörs genom att först besvara spörsmålen vems rättshistoria och vems 
metod. Den rättshistoriska kunskapen följer av rättshistorikerns, och dennes metods, uttalade 
syfte. Metod ansluter sig därmed till ovan nämnda nytta och kontextualisering, i det att ordet 
saknar självständig betydelse.  

De analogier som presenteras i avhandlingen gäller (9) teologins konfessionella metod samt 
(10) en äldre hävdvunnen idealistisk premiss. Till dessa kommer (11) vad som i denna 
avhandling benämns förrättsligande. Jämförelsen med teologins ‘konfessionalitet’ tar sikte på 
studiernas intellektuella beteendereflex. Det handlar om att studenten möter något givet och lär 
sig att internalisera detta givnas avsedda verkställighet. Denna inlärning tjänar rättssäkerheten. 
Likheten med ‘idealistisk’ metod torde anmäla sig med viss självklarhet, givet hur studenten lär 

 Att kalla studier i juridik för dogmatiska är inte oproblematiskt, givet att svensk juridik inte är dogmatisk i densamma 12

bemärkelse som exempelvis tysk, och det är ett notoriskt faktum att common law, likt sharia och halakhah, inte betraktas som 
dogmatisk, men för härvarande syfte spelar nyanserna mindre roll. Självfallet kan man använda sig av ord som normativ, 
men det för med sig andra betydelseproblem vid en jämförelse. 

 Att tala om humanistisk metod, som funnes där en bestämd metod, är missvisande. Det som avses är att humanisten, likt 13

juristen, arbetar metodiskt. Det metodiska arbetet förutsätter metod och hur mycket humanister än må tvista beträffande 
denna ‘metod’, kan det enkelt konstateras, att en enskild humanists metod uppvisar tillräcklig likhet med en annan humanists 
metod för att kunna generalisera om deras metod, ställd i relation till juristens, prästens, läkarens eller ingenjörens respektive 
metoder. Att sedan humanisten, inom sin särskilda disciplin, exempelvis historievetenskapen, uppvisar, befrämjar, tolererar 
eller likgiltigt konstaterar, förevaron av skilda metoder är något annat och skall inte blandas ihop med frågan om en över 
dessa skilda instanser av metod abstraherbar och relevant universaliserbar metod. 
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sig ej endast att jämföra, analogisera, distingvera, avgränsa, likhetspresumera, harmonisera och 
systematisera, vilket kan sägas om fler vetenskapare och vetenskaper, utan därtill, såsom enda 
kvarvarande aktör vid universitetet, underkasta sig ett kunskapssyfte som fordrar att den 
erhållna kunskapen ställs i tjänst hos sådana statsbärande syften som rättssäkerhet, rättsstat och 
våldsmonopolets verkställighet. Vad så gäller begreppet ‘förrättsligande’, avser detta endast att 
ge uttryck åt det självklara i att en svensk student under de obligatoriska studiernas gång, 
medelst inlärning under ett slags rättssäkert och rättsstatligt produktansvar, blir sin juridik. En 
tysk student genomgår en motsvarande Verrechtlichung medan en engelsk lawyer är resultatet av 
en legalisation. Poängen kan upplevas alltför självklar för att beredas utrymme men poängen är ej 
endast att klargöra något för den obligatoriska juridiska undervisningen självklart. Det handlar 
om att lyfta fram förrättsligandet som kunskapens mer egentliga förvridningsmoment samt att 
denna förvridning av kunskap är lika korrekt juridiskt som det är humanistiskt inkorrekt och 
förfelande. Poängen i denna avhandling kan därmed sägas vara, att problematisera en förrätts-
ligad jurists korrekt inskolade förvridande möte med en juridik som studenten inte har internal-
iserat utan tvärtom lärt sig att förhålla sig avvisande till, med hänvisning till rättssäkerheten.  

Det avslutande kapitlet (12) söker att sammanföra juridik och historia under rubriken 
‘Vetenskapssyn och källkritik’. Avsikten är att klargöra likheter och skillnader, men även att 
understryka behövligheten av att respektera ett avgränsat kunskapssyftes grundläggande förut-
sättningar. Det är en sak att lyfta fram en tendenskritik i det abstrakta, en annan att sätta den i 
sitt rätta och syftesbestämda sammanhang. Tendens saknar självständig betydelse. Likt nytta, 
kontext och metod. En historisk framställning kan bedömas vara tendentiös, men en sådan 
bedömning görs utifrån historievetenskapens vetenskapssyn och källkritik. Det låter sig inte 
göras, att tillämpa juridisk vetenskapssyn och källkritik på historisk kunskap. Och omvänt, 
historikern har att respektera den juridiska kunskapens särskilda syfte, vilken har att underkastas 
juridisk vetenskaplig grund med en medföljande källkritik. Att sedan en rättsvetenskaplig käll-
kritik är något annat än en rechtswissenschaftliche eller en legal källkritik, följer av de skilda käll-
material som hör respektive juridik till. Och så vidare.  

Poängen med kapitlet är ej endast att klargöra begrepp. Det handlar även om att markera de 
skilda syften som undervisning respektive forskning medför. Rättshistorisk undervisning tjänar, 
i egenskap av obligatoriskt moment på juristprogrammet, och därmed av tvångskaraktär, de 
syften som följer av utbildandet av en rättssäker jurist. Det handlar om sedvanligt yrkes-
förberedande produktansvar. På samma sätt som obligatoriska moment inom läkarutbildningen 
avser att utbilda en korrekt läkare, avser en sådan undervisning att verka förrättsligande på sätt 
som övriga moment gör, exempelvis obligatorisk civilrätt, straffrätt eller processrätt. Rätts-
historisk forskning är något i sig annat. Den är ej endast fri i det abstrakta, det står även forsk-
aren fritt att på ett mer konkret plan välja att bedriva denna som juridisk eller historisk rätts-
historia. Vart syfte har sina förutsättningar. Vetenskapssynen och källkritiken följer i enlighet.  

5. Rättsekumenik. Bruket av analogi bereds en fortsättning i nästa avsnitt, som vänder på 
ordningen. Zweigert och Kötz får här avsluta diskussionen, efter att skilda instanser av metod 
presenterats såsom hemmahörande under en och samma konfessionella metod. 
Argumentationen är central för förståelsen av avhandlingen.  

Ett studium av kyrklig ekumeniks vision för en presumerad allmänkyrklighet, samt den för 
denna visions förverkligande anpassade ekumeniska metod, visar nämligen på slående likheter 
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med just den kontinentaleuropeiska konstruktiv komparativa vision och metod, som Zweigert 
och Kötz och Zimmermann företräder bland jurister. Likheterna är så iögonenfallande, att 
författaren inte tvekar inför att (13) lansera termen rättsekumenik. Termen fyller funktionen, att 
verka klargörande för vad som menas med termerna Rechtsvergleichung, komparativ rätt och 
Comparative law. Problemet är bekant: likt de skiftande bruken och förståelserna av 
rättsbegreppet och historiekonceptionen inom historisk respektive juridisk rättshistoria, måste 
klargöras vad som avses, när någon skyltar med att bedriva komparativa studier med juridiska 
förtecken. Det kan nämligen visa sig lämpligt, att skilja mellan en antropologisk rätts-
komparation och en internpraktisk och konstruktivt syftande juridisk rättskomparation, givet att 
skilda kunskapssyften gör sig prima facie gällande. Det är alltså det inre syftet som avhandlingen 
söker att klargöra, ej något yttre sken av en förmodad, eller förment, enhetlig disciplin som går 
under namn av Rechtsvergleichung, komparativ rätt eller Comparative law. Och när blicken fästs på 
komparationens inre syfte, delas disciplinen följdriktigt upp sig till vad som mer egentligen vore 
att beteckna som två skilda syften, och därmed även vetenskaper. Det ekumeniska 
kontrastmedlet bidrar med andra ord till att skikta den internpraktiskt juridiska komparationen 
från den humanistisk-antropologiska.  

När avhandlingen därför (14) tar upp till behandling vad som benämns kyrklig-teologisk 
metod, görs detta inte i syfte att granska internpraktisk och konstruktiv kyrklig ekumenisk 
metod i sig, utan för att klargöra dess frapperande likheter med just juridisk rättskomparativ 
metod. Det räcker med att lyssna på några av det ekumeniska arbetets metodologiska ledmotiv 
för att analogin skall få markkänning: ‘enhet i mångfald’, ‘äktkristet’, ‘kontinuitet’ och ‘enhet’, 
historisk metod och ‘organiskt samband’. När sedan teleologin kopplas till likhetspresumtion, 
harmonisering och historiska argument faller översikten på plats.  

Diskussionen leder med viss självklarhet in i nästa kapitel (15), som tar upp vad som be-
nämns statlig-juridisk ekumenisk metod. Genom att subsumera dessa två ekumeniska metoder 
det mer abstrakt hållna begreppet ‘konfessionell metod’, samlas de under en gemensam 
nämnare. Det som tas upp till diskussion torde som sagt vara okontroversiellt, om än ordvalen 
för läsaren må upplevas obekanta. Kanske att det är med detta kapitel, som med kapitlet om 
‘förrättsligande’, att det som sägs inte i någon del torde upplevas ovant eller ens tillnärmelsevis 
kontroversiellt, men att dess jämförelser, sammanföranden och antydda analogiska tillämplighet 
på ett mer abstrakt plan, givet ett grävande i företeelsernas inre syften, kommer mer oväntat. 
Poängen är enkel. Det gäller att klargöra vad som förenar Carl-Axel Reuterskiölds och Francis 
Hagerups konstruktiva rättsvetenskapliga programförklaringar med Karl Friedrich Eichhorns 
konstruktiva historiska Rechtswissenschaft. Men kanske framför allt hur dessa i sin tur relaterar till 
vissa andra äldre jurister, som Carl Joseph Mittermaier, Johann Stephan Pütter, Justus Friedrich 
Runde och Heinrich Christian von Selchow och deras syn på frågan om deutsches Recht. Går 
läsningen sedan ytterligare ett steg tillbaka i tiden, finner man bland källmaterialet Friedrich 
Philipp Carl Boell, som redan 1775 ställer den för avhandlingen så angelägna frågan, mutatis 
mutandis: hur skall ‘ein teutsches recht’ utfinnas, i tid eller rum?  

Det är till Boells frågeställning, mer än hans svar, som avhandlingen söker att fästa läsarens 
blick. Saken gäller alltjämt bruket av analogi, för att medelst jämförelse överbrygga skenbara 
olikheter, men denna gång befinner sig läsaren med säkerhet på bekant mark. Det är nämligen 
sedan viss tid brukligt, att betrakta historisk och så kallade komparativ metod som på ett 
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principiellt plan densamma. Och visst är det så, att Boell klargör vad vi i dag tar för givet, 
nämligen att jämförelsen med ett utvidgat källmaterial mellan skilda jurisdiktioner kan ske med 
densamma juridiska metod, som verkställer en jämförelse med ett utvidgat källmaterial mellan 
skilda historiska epoker. Nota bene!, det handlar alltså om juridisk metod och inget annat, precis 
som med Zweigert och Kötz, Zimmermann, med flera.  

Att Boells val för det konstruktiva arbetet föll på jämförelsen i tiden, framför den i rummet, 
är accidentellt. Det essentiella gäller den underliggande ansatsen och metoden, med dess sam-
lande av ett rikare källmaterial, materialets avgränsning och distingvering samt dess efterfölj-
ande likhetspresumtion, harmonisering och systematisering, för att låta enheten i mångfalden 
framträda, allt underställt juridikens teleologi inom ramen för stats- eller samhällsbygget. Och 
likt Boell måste dagens konstruktivt verksamme jurist besvara vad som menas med ‘teutsches’ 
och ‘Recht’ i överförd bemärkelse samt hantera arvet efter föregångarna. Men framför allt 
måste juristen ha klart för sig varför man alls bedriver denna konstruktiva verksamhet, allt 
medan historikern och antropologen måste vara på det klara med varför ett sådant arbete inte 
har med deras vetenskaper att skaffa. Analogin mellan jämförelsen i tiden och jämförelsen i 
rummet hjälper oss att reda ut begreppen men även att ställa frågan ‘Varför?’ samt förstå 
frågan.  

Därmed (16) är diskussionen åter Zweigert och Kötz. Den historieskrivning de bedriver, 
och det antropologiska arbete som skymtar, är helt och fullt underordnad deras internpraktiska 
och konstruktivt formulerade rättspolitiska målsättning, att medelst ett utvidgat källmaterial i 
såväl tid som rum bidra till en ny juridik och en ny jurist. Nyttan, kontextualiseringen, metoden 
och tendensen definieras i enlighet med och följer av detta syfte och inget annat. Denna 
universalistiska rechtsvergleichende programförklaring menar de vara av nöden. Det är därför de 
och deras lärobok behövs, i egenskap av professorer. Men därmed sker även en Verrechtlichung 
av kunskapen – en ny juridik – och av studenten – en ny jurist.  

6. Likhetspresumtion, harmonisering och Verrechtlichung. I direkt anslutning till kapitlet om verk-
ställighet, följer ytterligare ett kapitel utifrån Zweigert och Kötz lärobok, nämligen (17) den 
juridiska metodens mer handgripliga verkställighet, där den ickejuridiska kunskapen finner sin 
mer definitivt förvridna form. Denna sammanfattande problematisering söker att sammanföra 
tre problempunkter. Det handlar inledningsvis om att komparatistens förvridningsmoment 
utgår från ett för normala studier i juridik främmande källmaterial, kopplat till en med detta 
källmaterial främmande rättspolitisk målformulering. Vidare innebär ett utomjurisdiktionellt 
grundat förvridningsmoment, i detta fall ett Verrechtlichung, en för studenten främmande för-
vridning. Avslutningsvis innebär juristens förvridning av kunskap på ett mer allmänt plan, 
oaktat jurisdiktionell avgränsning, det vill säga såväl Verrechtlichung som förrättsligande, ett 
problem för historieskrivningen.  

Varje juridikstudent lär sig tidigt i studierna att jämföra kommensurabel kunskap för att 
utröna om det ena låter sig föras samman med det andra. Det är med andra ord inget unikt för 
de särskilda juridiska metoder, som tar sig uttryck inom rättskomparation eller Rechtsvergleichung. 
Ej heller är det något unikt, att källmaterial och annan kunskap på ett principiellt plan upplevs 
vara gränslöst. Det samma gäller den fordran, som ställs inom all internpraktisk juridisk under-
visning, att metoden fordrar en eventuell helhetsbedömning. Kapitlet understryker det allmän-
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juridiska i samtliga dessa tankeoperationer för att sedan även klargöra den avgränsning som just 
hör juridiken till, nämligen den som följer av den jurisdiktionella avgränsningen.  

Med juristens jämförelse som utgångspunkt, följer alltså helt korrekt likhetspresumtionen, 
harmoniseringen samt den eventuella systematiseringen, eller i vart fall ett koherent inordnande 
av det särskilda i något mer allmänt. Att detta benämns ett förvridningsmoment antyder inte 
något i sig problematiskt. Det är med andra ord en jurists plikt, att likhetspresumerande och 
harmoniserande ‘förvrida’ ickejuridisk kunskap för att göra den till något juridiskt koherent. 
Det är detta som avhandlingen benämner ‘konfessionalisering’, det vill säga att kunskap 
identifieras, samlas och sammanställs, avgränsas, likhetspresumeras, harmoniseras och system-
atiseras för att passa in i den ‘konfession’ som våldsmonopolet förutsätts verkställa. Givet en 
svensk jurisdiktionell avgränsning är konfessionen Sveriges rikes lag, varvid den mer allmänna 
konfessionalisering avgränsas till att gälla vad avhandlingen benämner ett ‘förrättsligande’. 
Kapitlet klargör med andra ord det i grund allmänjuridiska kring det hela, för att därefter 
problematisera de för just Zweigert och Kötz samt Zimmermanns särskilda Rechtsvergleichung 
och Rechtsgeschichte. Det handlar därmed särskilt om vad som benämns som ett slags 
universaliserande Verrechtlichung.  

De internpraktiskt juridiska problem som uppstår går bortom den för en normal student i 
de föregående kapitlen diskuterade utvidgningen av källmaterialet i tid och rum samt de med 
denna utvidgning förenade justeringen av målformuleringen. Det handlar om att såväl 
förrättsligande som Verrechtlichung utgör skilda instanser av konfessionalisering, med betoning 
på skilda. Eftersom de alltså är hemmahörande i skilda jurisdiktioner betyder det att det uppstår 
en dissonans när studenten studerar en för den egna jurisdiktionen främmande konfession-
alisering. Att sedan den historiska kunskapen förvrids i egenskap av juridisk kunskap, är helt 
korrekt. Det som inte är korrekt är, att en sådan juridisk kunskap betraktas som utifrån en 
vetenskaplig grund historisk.  

Det kan verka som om den avslutande problematiseringen sloge in öppna dörrar. Icke så. 
Av oklar anledning synes mången juridisk komparatist och juridisk rättshistoriker betrakta en 
helt korrekt förvriden juridisk kunskap inom ramen för en jurisdiktionellt upplöst rätts-
komparation eller Rechtsvergleichung såsom även korrekt hemmahörande inom en jurisdiktionellt 
avgränsad undervisning. Hur detta går ihop är oklart. En sådan undervisning framstår som 
prima facie inkoherent, rent av som utstuderat dålig juridik! Kan det vara så, att man otillåtet läser 
in ett konstruktivt resonemang de lege ferenda i ett sammanhang som man presenterar som de lege 
lata, möjligtvis för att man så önskar att det vore så, att det därmed även är så? Eller att man 
som professor på episkopalt manér uttalar sig ex cathedra, som vore man rättens utläggning, i 
egenskap av sin lärostol?  

Inte nog därmed, det finns även rikliga belägg för att dessa juridiska komparatister och 
rättshistoriker anser en sådan juridisk kunskap kunna gälla som humanistisk, det vill säga utifrån 
historievetenskapliga eller kulturantropologiska kriterier. Men en sådan humanistisk kunskap 
måste ju gälla som utstuderat otillåten humaniora! Eller? Den enda öppning som avhandlingen 
kan se för att en sådan juridisk kunskap skulle kunna gälla som humanistisk är, att vetenskaps-
synen utgår från en äldre idealistisk tradition, där en internpraktisk juridisk kunskap äger ett 
slags högre eller i vart fall allmän eller universell giltighet även inom andra discipliner på sätt 
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kyrkans internpraktiska kunskapssyn av det egna prästerskapet anses äga en mer universell 
giltighet.  

Därmed står läsaren inför (18) ett skolboksexempel på hur det kan gå till när ett epistemo-
logiskt förvridningsmoment tillämpas på ett för tillämparen samtidigt bekant som främmande 
sammanhang. I detta fall gäller det ett möte med vad som uppges vara kollegor. Kollegialiteten 
framträder emellertid som skenbar, i vart fall problematisk. Konferensen i Florens 1978, med 
världens komparatister samlade, får vara vår guide. Professorn vid det vid tiden för konferensen 
nyligen grundade Istituto universitario europeo, Mauro Cappelletti, framträder som redaktör för 
konferensens antologi. Hans hantering av detta uppdrag är anmärkningsvärt. Han förutsätter 
nämligen vad som i en vanlig argumentation måste bevisas, att en viss typ av rättslig enhet är av 
nöden, genom att betrakta det som ett notoriskt faktum, varvid det inte behöver styrkas. Kon-
sekvensen av Cappellettis tilltag synes vara, att de bidrag som inte delar den av honom ex 
cathedra dikterade utgångspunkten, samt de med denna förenade tilläggspremisserna, av honom 
hanteras som bidroge de med ett för detta syfte förfelande kunskap. Det år svårt, rent av 
omöjligt, att komma till någon annan slutsats vid läsningen av antologin. Helt i linje med denna 
avhandlings redogörelse för den rechtsvergleichend och rechtshistorisch förvridna kunskapen hos 
Zweigert och Kötz samt Zimmermann, är det alltså främst gästernas från England och USA 
bidrag som av Cappelletti förnekas, förvrids och marginaliseras. Rent av måste förnekas, för-
vridas och marginaliseras? Kanske att pudelns kärna ligger i den avslutande problemformu-
leringen, antydandes att skilda syften tarvar skilda kunskapsarter.  

Står läsaren härmed inför oförlikneliga kunskapsparadigm?  
Sådana frågor måste ställas. Förvägrar vi dylika frågor, förvägrar vi även viss kunskap och 

ett sådant förvägrande, oaktat dess antydan av censur och begränsning av den fria forskningen, 
måste ändå gälla som något olyckligt, i vart fall ur ett humanvetenskapligt perspektiv. Avhand-
lingen ställer därför dessa spörsmål, i tron att de ej endast är intressanta utan högst angelägna. 
Ett sådant spörsmål är accidentellt och följer av konferensen i Florens, nämligen vad Rechts-
vergleichung och Rechtsgeschichte, i egenskap av juridiska discipliner, i mer egentlig mening har att 
skaffa med Comparative law och legal history, ens i egenskap av juridiska discipliner.  

Frågan är ytterst angelägen och intressant, om än av underordnad betydelse. Avhandlingens 
centrala fråga, mot bakgrund av den sammantagna diskussionen, gäller vad juridisk rättskom-
paration och juridisk rättshistoria har att skaffa med antropologisk rättskomparation och 
historisk rättshistoria, om något, givet att dessa senare inriktningars komparation respektive 
historieskrivning förutsätts vila på modern kulturantropologisk respektive modern historie-
vetenskaplig grund.  Avhandlingen förhåller sig skeptisk. Det kan rent av visa sig, att det enda 14

som förenar de juridiska inriktningarna med de humanistiska är, att de med viss regelbundet 
råkar använda sig av detsamma källmaterial, om än de synes logiskt och vetenskapligt förplikt-
ade att ställa skilda frågor till detsamma.  

Efterordet anmäler sig oanmält. 

 Därmed intet sagt om rättsbegreppet, vilket i normala fall torde förutsätta en juridisk kunskapskompetens, i vart fall ett 14

slags juridisk kunskapskompetens, oklart vilken.
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2 Språkbruk 

‘Men om man inte försöker, om man inte försökte, var stode vi 
då?’ (Per Olov Enquist, Nedstörtad ängel, 1985)  

Det skall i det följande klargöras såväl språkliga premisser som enskilda ordval. Diskussionen 
utgår från två skilda men relaterade språkliga aspekter av allmän samt särskild relevans för 
avhandlingen (I-II). En särskild vetenskaplig strävan måste alltid samexistera med mer allmänna 
språkliga hänsyn. Därefter följer en principiellt hållen diskussion kring (III) forskarens 
rättsbegrepp, som utgår från en skadebegränsande utgångspunkt och benämns pragmatiskt och 
nihilistiskt, samt (IV) källmaterialets rättsbegrepp i tid och rum. Avsikten är att klargöra hur 
rättshistorikern i egenskap av humanist kan, och bör, givet problemen med den juridiska 
kunskapsproduktionens förvridningstendens, förhålla sig inför mötet med skilda rättstillfällen.  

Vaksamheten kring förvridningsmomentet i mötet med källmaterialets rättsbegrepp in-
begriper en respekt för juridisk kontext, där rättsbegrepp, som hör hemma i viss tid och i visst 
rum, måste såväl jurisdiktionellt som historiografiskt avgränsas, för att undvika ett otillbörligt 
inläsande av främmande tankegods. Dylika hänsyn måste emellertid vägas mot den lärda 
irritation, som en läsare må erfara vid mötet med ett ovant språkbruk. Vissa juridiska termer 
måste betraktas som på ett principiellt plan oöversättbara. Ord som Recht, Rechtshistoriker, 
Verrechtlichung och Rechtsvergleichung samt law, lawyer och legal historian anses av författaren höra till 
de mest oöversättbara i det tyska respektive det engelska språket. En översättning av så laddade 
och särskilda ord verkar oundvikligen förvridande och blottar således författaren för 
tendenskritiken. De bör därför i möjligaste mån lämnas oöversatta, givet textens forsknings-
sammanhang, med dess särskilda fordran på vetenskaplig grund, snarare än ett undervisnings-
sammanhang, med en för studenterna anpassad nivå. Nästa fråga gäller därför den hänsyn som 
måste visas den presumtive läsarens lärda irritation.  

Avslutningsvis klargörs författarens för den konkreta avhandlingens syfte gällanderätts-
begrepp, vilket benämns nihilistiskt och vilket följer en rättshistoriografiskt skadebegränsande 
logik. Att författaren må använda sig av ett annat gällanderättsbegrepp, inom ramen för ex-
empelvis den civilrättsliga undervisningen, säger sig självt. Det måste därför påminnas om, att 
forskarens rättsbegrepp i härvarande avhandling betraktas som ett redskap, ett medel, för 
förståelse samt att det faller på historiekonceptionen, att, mot bakgrund av ett för ändamålet 
anpassat rättsbegrepp, styra och rikta historieskrivningen i enlighet med dess på förhand 
formulerade kunskapssyfte.  

I. Särskild vetenskaplig strävan 

Professorn i tyska språket vid Stockholms universitet, Erik Wellander, uttryckte för ett halvsekel 
sedan, vad gäller myndigheters språk: ‘En fråga som i skilda sammanhang tränger sig på en 
uppmärksam iakttagare av vårt officiella språks utveckling är fundamental: Vem träffar i de 
enskilda fallen valet mellan förefintliga uttrycksmöjligheter? Vem har de slutliga avgörandena i 
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sin hand?’  Den underliggande frågeställningen må vara densamma för vilken text som helst, 15

men språket äger en särskild problematik när det gäller juridik. Vem är författaren av den 
juridiska texten och vem är den tilltänkte läsaren, till vilken författaren har att relatera?  

Annorlunda uttryckt, det handlar om att klargöra den vetenskapliga textens status. En 
sådan status kan upplevas något svårfångad i det abstrakta, varför den lättare kunde ställas i 
relation till vad den inte är. En vetenskaplig text som försvaras inom juridisk fakultet skiljer sig 
främst från de två språk som följer av den praktiska juridikens premiss, nämligen lagspråket 
samt förarbetets och domsmotiveringens kanslispråk. I vissa sammanhang benämns kansli-
språket myndighetsspråk, men någon egentlig skillnad avses normalt sett inte, ej heller här. Till 
kanslispråket kunde läggas den doktrin som på en författares initiativ skrivs utifrån det 
språkbruk han anser följa av de mer bundna texter som normalt hör myndigheter till, men 
eftersom en rättslärd författare äger en språklig frihet som inte på samma sätt figurerar inom 
ramen för förarbete eller domskrivning, så är doktrinen som textart av mer perifer relevans i 
kanslispråksammanhang.  

Vad gäller just kanslispråkets inställning till textens stilvärde, så förtjänar att citera Wellander 
i en tidigare artikel, ‘Om kanslispråkets modernisering’: ‘Här gäller det alltså icke uttryckets 
begriplighet utan dess stilvärde, och naturligt nog gå meningarna här starkt i sär. Somliga hålla 
på kanslispråkets hävdvunna form, dess värdighet, dess särställning som uttryck för en officiell, 
från det vardagliga skild tankevärld. Andra finna en dylik stilskillnad onyttig eller otjänlig och 
yrka på en utjämning till förmån för det talade språket. Kanslispråket bör genom anpassning till 
nu rådande allmänt språkbruk göras ”tidsenligt”.’  Dessa två uppfattningar, mutatis mutandis, 16

torde alltjämt ‘gå […] starkt i sär’ och spänningen dem emellan är belysande för all text som 
åsyftar ett allvar bortom det mer vardagliga. Uttalandet kan därmed betraktas mer allmängiltigt, 
det vill säga bortom artikelns kanslispråkliga syfte.  

Man kunde sammanfatta det hela som att avhandlingen strävar efter ett språkbruk som för-
medlar en vetenskaplig ambition, där graden av vetenskaplighet alltså inte ställs i relation till 
vare sig den gällande rättens praktiska betingelse eller en bredare läsekrets förmodade intresse 
av att ta till sig en vetenskaplig framställning. Konkret tar sig denna ambition uttryck i ett med-
vetet och övervägt val av ord som förmedlar en så hög strävan som möjligt, om så andra ord 
framstode som mer hävdvunna eller rent av påbjudna.  

Avslutningsvis så måste avhandlingen hållas skild från en populärvetenskaplig framställning. 
En sådan vänder sig till en annan typ av läsare och förutsätter därmed en annan, normalt sett 
lägre, ambition.  

II. Allmänna språkliga spörsmål 

Till ovan vetenskapliga prioritering vad gäller synen på språkbruk återkommer kapitlet, men 
den tar vägen genom några enklare språkliga klargöranden.  

1. Pronomina. Vissa ord har genus och finns skäl för ett bibehållet genus så kvarstår detta. 
Författaren är en man och han föredrar, på stilistiska grunder, ett konsekvent bruk av maskulin-

 Wellander, 1966, s. 290.15

 Wellander, 1961, s. 654.16
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um framför ett mer inklusivt ‘han eller hon’.  Studenten, juristen, med flera könsrelevanta 17

aktörer, som saknar förbestämt språkbrukligt genus står därmed i maskulinum. Hade författar-
en bytt kön under avhandlingens gång hade texten följt könsbytet. Något beaktande av ‘hen’ 
eller ‘den’ har inte skett. Givet ovan enkla förhållningsregler har spörsmålet ej heller aktual-
iserats. Det hävdvunna ordet rättsvetenskapsman byts ut mot rättsvetare, även om det inte kan 
uteslutas, att det står rättsvetenskapare i stället.  

2. Stavning. Att skriva förtaga i stället för förta framstår som mer av en smaksak. Ändelsen 
-ga har här utgått. Bruket av filosofie i stället för filosofi torde gälla som ganska egalt, även om 
en och annan kunde finna det ena valet framför det andra av stor personlig betydelse. I vad 
mån en författare av en avhandling borde bemöda sig om att låta läsaren påminnas om våra 
europeiska språk medelst hågkomsten av den juridiska encyklopedien, rättsfilosofien och 
nationalekonomien skall lämnas därhän. Skillnaden är större inom andra språk, där den antyder 
ett djupare kulturellt förhållningssätt. Där amerikansk engelska fördunklar språkets romanska 
koppling genom att skriva color, så finner man det mer romanska colour i den brittiska engelskan. 
Endera accepteras såsom rimlig översättning av ordet färg, varom skillnaden ej heller gällde. 
Avhandlingen anpassar stavningen till det dagligdags brukligare. Rättsfilosofins innehåll pre-
sumeras därmed konstant, sitt frånfallna europeiska -e till trots.  

3. Förkortningar. Avhandlingen kommer inte att göra bruk av språkliga förkortningar, 
frånsett vissa hävdvunna akronymer. BGB för Bürgerliches gesetzbuch eller ZGB för Zivil-
gesetzbuch, medan SRL för Sveriges rikes lag inte befunnits lika självklar eller läsvänlig och 
därmed ej heller lika lämplig. Författaren upplever det sedan mindre läsvänligt att skriva d. v. s. i. 
s. f. det vill säga. Detsamma gäller till exempel t. ex. m. fl. förkortningar.  

4. Stilvärde. Avhandlingen använder ej endast ‘inte’ och ‘ej’. Även ‘icke’ kan förekomma. 
Beslutet att bruka dem samtliga är betecknande för en mer allmän inställning till vad som av 
vissa kunde uppfattas som del av ett övervunnet språkbruk, bruket av ‘icke’ i ickejuridik, icke-
jurist, med flera, icke att förglömma. Det finns säkerligen ett icke oansenligt antal ord eller 
uttryck i avhandlingen, som på samma sätt är ägnade att väcka en läsares lärda irritation, men 
som av ibland okänd anledning funnit sin väg in i texten.  

5. Kursiv, fet och understruken text. Kursiv, fet eller understruken text kommer endast att 
förekomma i citat och då endast i ursprunglig bemärkelse. Något bruk av skrivstil skall inte 
göras för att skapa eftertryck eller annat slags betoning. Däremot har kursiv still befunnits 
lämplig för att markera ord med främmande ursprung, även om de vore att betrakta som del av 
vårt inhemska språk. Det gäller följande latinska uttryck: prima facie, a priori, mutatis mutandis, ex 
cathedra, in loco parentis, ius docendi, lingua franca, communis opinio, de facto, de iure, ipso facto, ipso iure, 
pensum, caveat, suum cuique, feodum, in hortulo iuris nihil spinosum, ius commune, sine qua non och ex 
nihilo. Vad sedan gäller orden status quo och indicium, så kunde en kursivering upplevas som 
omotiverad. Detsamma kanske gäller de franska uttrycken fait accompli, enfant terrible och raison 
d’être samt tyskans Überbleibsel, men skenet av konsekvens har sin poäng. Detsamma gäller 

 Maria Ågren synes vara av samma övertygelse, vad gäller historikern, där hon konsekvent brukar femininum. Exempelvis: 17

‘Det som kännetecknar historikerns arbete är att det är först efter att hon har analyserat källorna på djupet som hon kan ha 
en välgrundad uppfattning om vilka frågor de kan besvara.’ Detta sagt, när hon på nästa sida talar om forskaren, övergår 
hon till ett mer neutralt genus: ‘Källkritiska överväganden tvingar ofta forskaren att dra in andra källor än de han eller hon 
uppfattar som huvudkälla.’, Maria Ågren, ‘Källkritik,’ i Martin Gustavsson och Yvonne Svanström (red.), Metod. Guide för 
historiska studier, Lund 2018, s. 61 f.
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därför uttryck som Rechtsgeschichte, legal historian, diritto comparato och droit comparé. Likväl undantas 
danskans til syvende og sidst och franskans plaidoyer, utan att för den skull någon god förklar-
ing ges för det.  

Det viktiga i sammanhanget är, att, oavsett kursivering, en förståelse av uttrycken pre-
sumeras såsom vedertagen. Avsikten med kursivering är att förenkla läsningen genom att nyttja 
en hävdvunnen teknik i mötet med ord av främmande härkomst, ej att underkänna den läsare 
som kanske funne det obehövligt eller oestetiskt. Framför allt så avses inte något eftertryck eller 
implicit plädering, tendenser som annars kan förekomma i vetenskapliga texter.  

Främmande ord som ej låter sig översättas brukar normalt inte skrivas i kursiv still. 
Anledningen till detta är att ett ord som ej låter sig översättas skall betraktas såsom svenskt i sin 
ursprungliga språkdräkt. I denna avhandling kommer kursiv stil, som ovan klargjorts, att nyttjas. 
Detta sker av hänsyn till läsningen, som annars kan påverkas negativt. Den lärda irritation som 
reagerar på det ovana måste respekteras, och då har bibehållandet av ord utan översättning men 
i kursiv stil bedömts som en lämplig kompromiss. Lawyer, judge, law school, Verrechtlichung, 
Rechtsgeschichte, med flera ord, låter sig inte i den mening som här görs gällande översättas. 
Orden betraktas därmed inom ramen för avhandlingen som svenska ord men lämnas alltså 
kursiverade med hänsyn till tydlighet.  

Från rättsbegreppets oöversättbarhet skall emellertid bortses. Detta beslut utgör en kollegial 
eftergift, där respekten för den lärda irritationen kommit att väga tyngre än den språkliga 
konsekvensen och avhandlingens vetenskapliga hänsyn i trängre mening. Den lärda irritationen 
må nu inte ha det eftersträvade vetenskapliga skälet för sig, men det vore att missa poängen 
med den kommunikativa verkligheten. Det kan alltså vara så, att man skönjer kommunikativa – 
läs: sociala – skäl till att anpassa en vetenskaplig ambitionsnivå, och detta för att befrämja ett 
vetenskapligt samtal.  

Främmande ord som låter sig översättas kommer såsom utgångspunkt inte att användas, 
eftersom texten är skriven på svenska, om än undantag medges.  

6. Konjunktiv. Avhandlingen kommer att använda sig av konjunktiv, och då främst prete-
ritum konjunktiv, för att i bisatser ge uttryck åt det hypotetiska eller möjliga, till vilket kommer 
en och annan konjunktiv i presens. Däremot figurerar inte konjunktiv som indirekt anföring, 
den så kallade oratio obliqua. Avskaffandet av den indirekta anföringen hade skäl för sig, när det 
begav sig. Som Erik Wellander förklarade, så låg det ‘ingenting av ovisst eller overkligt i [den 
indirekta anföringen], ej heller något slags avståndstagande från författarens sida.’ Uttrycks-
formen var därtill behäftad med uppenbara svagheter: ‘Ej nog med att flertalet verb ej visar 
modus i imperfektum, det svenska verbets böjningssystem erbjuder icke tillräckliga möjligheter 
att uttrycka consecutio temporum eller att låta en konjunktiv av exempelvis konditional inne-
börd avteckna sig mot den indirekta anföringen.’  Detta skrevs 1961, då debatten alltjämt var 18

levande. Men ödet var förseglat, och den indirekta anföringen har i dag främst antikvariskt 
intresse.   19

Annat är det med det imperfekta konjunktivet, som fyller en välkommen funktion som ut-
trycksform. Man verkar från myndighetshåll ha försökt att avskaffa det, dock utan behövlig, 
eller ens egentlig, reflexion. Det hela framstår mer som att ha varit en konsekvens av att man 

 Wellander, 1961, s. 657.18

 A.a., s. 655 och 658.19
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avskaffade pluralformen i de finita verbens böjning. Konjunktiv preteritum följde dessa plural-
former, och när de försvann så verkar även konjunktivet ha försvunnit. Det var olyckligt. 
Pluralformerna beredde inte det slags berikande uttrycksform som konjunktivet utgjorde, och 
det verkar därför ha blivit att svensken slängde ut barnet med badvattnet, när en ej endast 
vackrare utan även sakligt ändamålsenligare uttrycksform försvann i kölvattnet av en alltför 
självklar reformiver. Och ivern kom från de lärde, som Wellander påminner om, och där folk-
skolans undervisning med tiden kom att förenklas.  Reformen verkställde sig sedan av egen 20

kraft.  
Saknaden av pluralformer gör sig knappt hörd ens i den juridiska litteraturen från den tiden 

och den skall inte komma till uttryck här heller.  
Härvarande avhandling tar alltså inte strid för pluralformernas, men väl för det imperfekta 

konjunktivets återinförande, på flera och samtliga goda språkliga och vetenskapliga grunder. 
Detta sagt, en återgång till ett äldre bruk är ägnat att verka provocerande. Och visst kan man 
anmäla invändningar mot detta till synes reaktionära tilltag. Det kunde anföras, att vissa läsare 
inte förstår konjunktiv, och att en författare med hänsyn till dem borde undvika bruket av 
konjunktiv. Ibland heter det, att ‘läsaren har rätt’, och där läsaren inte förstår konjunktiv så skall 
konjunktiv inte användas. Mot detta kan anföras två invändningar. Det torde vara mer ovanligt 
att inte kunna läsa konjunktiv inom en akademisk krets bestående av i synnerhet rättshistoriker 
och komparatister, vana vid en stor variation språkliga konstruktioner, i synnerhet verbformer. 
Det måste oavsett gälla såsom utgångspunkt, att en lägsta gemensamma nämnare aldrig kan 
verka normerande eller ens betraktas som eftersträvansvärd, utan måste uteslutas på rent veten-
skapliga grunder. Det är knappast en komplimang, att författaren äger så låga tankar om 
läsaren, att texten rensas på ett fullt begripligt och tillgängligt språkbruk. Läsaren må därför ha 
all rätt han önskar, i en text med vetenskapliga anspråk så saknar en sådan rätt relevans.  

Det kunde vidare göras gällande, att det finns konjunktiv men att bruket är begränsat och 
att en författare därför borde respektera denna brukliga begränsning såsom normerande. Och 
det stämmer, att det finns vissa verbformer där konjunktivet har överlevt språkreformerna. 
Men det stämmer inte, att det finns en klar gräns mellan bruk och missbruk. Hade, kunde och 
vore är självklara, men hur reagerar läsaren inför ginge, finge och torde? De torde samtliga gälla 
som vanliga nog att kännas igen. Men funnes plats för funnes?  Och hur skall läsaren förhålla 21

sig till Jan Hellners bruk av ‘låge’ så sent som 1975,  det vill säga långt efter språkreformen? 22

Om man nu inte tycker att Jan Hellners språkbruk är eftersträvansvärt, hamnade man då inte i 
det stilistiskt föga attraktiva bruket av ‘såg’ i stället för ‘såge’, vilket Eva Stohlander-Axelsson 

 Wellander, 1961, s. 655 f.20

 Metoden att söka datera partier i lagarna efter skillnader i lagstil kunde vara fruktbar om det funnes tillräckligt underlag 21

för den.’, Elsa Sjöholm, ‘Rättshistorisk metod och teoribildning,’ Scandia, Band 44. 1978, s. 239. 
 ‘Jag tror däremot att påståendena om beroendet [hos rättsvetenskapsmännen] av de s.k. rättskällorna inte är orättvisa, om 22

man utgår från vad företrädarna för allmän rättslära säger om juridisk metod, inklusive rättsvetenskaplig metod. Dessa 
behandlar nämligen till helt övervägande del rättskällor, lagtolkningsmetoder och rättsfallsanalys som om däri även för 
rättsvetenskapen låge de huvudsakliga metodproblemen.’, Jan Hellner, ‘Civilrättsforskningen och framtiden,’ Tidsskrift for 
Rettsvitenskap 1975, s. 395.
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nyttjar, lämnandes åt läsaren att skönja nyansen bortom meningens statiska preteritum,  till 23

skillnad från den språkliga elegans som Karl Kroeschell tillåts, i tyskans ‘läge’?  Men om ‘låge’ 24

trots allt vore acceptabelt, gällde detta då även Elsa Sjöholms bruk av ‘förelåge’?  Om så, följde 25

detta av att Hellner och Sjöholm i egenskap av auktoriteter verkar normerande för oss övriga? 
Och hur förhåller man sig till en statlig offentlig utrednings bruk av ‘erhölle’?  Dessa spörsmål 26

skall här besvaras nekande. Auktoriteter behövs knappast när klarhet, enkelhet och precision 
utgör sina egna argument.  

Det torde alltjämt i dag knappast göras gällande av en akademiskt skolad och vetenskapligt 
medveten läsare, att han inte förstår innebörderna ens av ord som sluppe, stode eller hulpe, i 
vart fall inte rättshistoriker som ständigt möter dessa ord i källmaterialet. Likväl hör man 
invändningen, att vissa verb väl kunde böjas med äldre, invant, rotat och därmed hävdvunnet 
preteritum konjunktiv medan andra bör regleras genom imperfekt, som hulpe ett preteritum 
förståelsen av konjunktivens syfte. Denna invändning är i grund obegriplig, bortom talspråkets 
premisser. Det synes snarare klandervärt, att nyttja konjunktiv selektivt, eftersom det kunde 
uppfattas som språkligt inkonsekvent och som ett slags eftergift åt talspråket eller åt skrift-
språkets lägsta gemensamma nämnare. Språklig konsekvens och koherens måste väl ändå gälla 
som i vart fall på ett mer principiellt plan eftersträvansvärda?  

Ett gott tecken om något, på att konjunktiv preteritum har fog för sig, är att Erik 
Wellander, som biföll sina språkvårdande kollegors förslag på ett avskaffande av konjunktivet i 
indirekt anföring, i samma andetag uttryckte sig oapologetiskt, och till synes fullt naturligt, med 
konjunktiv preteritum. Med andra ord förmådde denna äldre språkvårdare hålla skilda bruk åt-
skilda och betrakta dem i deras skilda ljus. Den indirekta anföringen avpolletterad, så läser man 
alltjämt hos Wellander: ‘låtsas som om departementschefen muntligen föredroge […] ,’  ‘Om 27

då talspråket finge tjäna som mönster, vad skulle bli […] ,’  ‘ […] skulle sålunda, särskilt om 28

antalet sådana författningar bleve stort […] ,’  samt ‘Man har hoppats att om den byråkratiska 29

slentrianen i ordval och uttryckssätt brötes myndigheternas språk skulle kunna […] .’  Att en 30

 ‘Såg man trosutsagor som värdeomdömen kunde man skilja mellan tro och vetenskap. Tron är existentiell, en inre 23

erfarenhet hos en människa som utspelas på en annan nivå än den där vetenskapen agerar. Man kunde med en sådan 
uppfattning utan svårighet ansluta sig till en autonom vetenskapssyn.’ Eva Stohlander Axelsson, Ett brännglas för tidens strålar. 
Striden om Torgny Segerstedts docentur 1903, Lund 2001, s. 14.

 ‘Sachlich läge in solcher Arbeit eine doppelte Chance beschlossen. Einmal würde die Privatrechtswissenschaft des 19. 24

Jahrhunderts für uns auf  diese Weise eine neue Aussagekraft gewinnen. Zum anderen aber würde das alte Recht selbst in die 
Lage versetzt, über einen neubegriffenen historischen Zeitenabstand hinweg uns mit seiner spezifischen Eigenart gegen-
überzutreten.’ Karl Kroeschell, ‘Zielsetzung und Arbeitsweise der Wissenschaft vom gemeinen deutschen Privatrecht,’ i Helmut 
Coing och Walter Wilhelm (red), Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert 1, Klostermann, Frankfurt 
am Main, 1974, s. 276.

 ‘Påståendet att gifto- och arvsrättskvoterna ”som regel” är lika stora är felaktigt. Det gällde t.ex. inte för Skånelagen och 25

Skånska stadsrätten eller för övriga danska landskapslagar. Men även om så hade varit fallet, kan man naturligtvis inte sluta 
sig från det ena till det andra, som om där förelåge ett nödvändigt samband.’, Elsa Sjöholm, ‘Några arvsrättsliga problem i de 
svenska medeltidslagarna,’ Scandia, Band 34. 1968, s. 185.

 ‘Utan tvivel skulle det vara värdefullt om de studerande redan i början av sina studier erhölle en översikt av [finansrätt och 26

förvaltningsrätt]. Detta kan dock icke anses oundgängligen erforderligt.’ Juridisk och samhällsvetenskaplig utbildning, I. 
Betänkande av 1949 års kommitté för den juridiska och samhällsvetenskapliga utbildningen, SOU 1953:15, s. 98.

 Wellander, 1961, s. 655.27

 Wellander, 1966, s. 264.28

 A.a., s. 292 f.29

 A.a., s. 266.30
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forskare i rättsvetenskap, i synnerhet med ett historiskt odlande sinnelag, erfore bestyr i att 
förstå ‘finge’, ‘föredroge’, ‘bleve’ eller ‘brötes’ kan inte uteslutas, men det framstår som 
osannolikt.  

För den som alltjämt inte finner sig övertygad, så kunde P O Enquists ‘flitigast citerade 
fras,’ åtminstone enligt honom själv, citeras:  

Det är väl sant att jag ingenting förstår. Men jag försöker ju, för första gången, det är riktigt sant. Om hon 
lyssnat på mig hade hon kanske förstått. ”Man kan inte förklara kärlek”, skrek hon.  
Men om man inte försöker, om man inte försökte, var stode vi då?  31

Enligt Enquist så har ‘ingen […] kunnat förklara vad [frasen] handlar om,’  men att den bleve 32

bättre, klarare eller på annat sätt mer önskvärd, genom att ställa ‘stod’ i ‘stode’:s städ, är en 
tanke som inte har fog för sig. Detta sagt, avhandlingen utgår inte från skönlitteraturens språk 
och några växlar skall inte dras på denna enskilda litterära instans, men det kunde vara klokt att 
sätta uttrycksformer i ett bredare perspektiv, så att deras bruk inte missförstås såsom ålder-
domligt eller esoteriskt. 

Det är nu en sak att förenhetliga stavningen, som skedde i början av seklet, en annan att 
förenkla meningsbyggnaden och verbformerna. Stavning inverkar inte nämnvärt på innebörden 
av det sagda. Men att medelst något förmodat tvång justera en språklig nivå, påverkar även det 
sagda. Det är sant, att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, men konjunktiv fördunklar inte 
det som bör skrivas i konjunktiv. Om det som är hypotetiskt eller uttrycker ett önskemål utan 
bestyr kunde beredas ett klart modus på tyska, måste väl detsamma kunna gälla svenskan? Och 
kan man finna stöd för det imperfekta konjunktivet, finns det förstås även sådant som talar för 
ett konjunktiv i presens. Övergången från kyrkans välsignelseord ‘Herren välsigne och bevare 
dig’ till ‘Herren välsignar och bevarar dig’ är trots allt relevant, eftersom det inte längre rör sig 
om samma teologi, knappt ens om samme Herre. Det är däremot svårt att finna någon dylik 
teologisk jordbävning i inbytet av den Heliga anda för ande, där teologin synes ha överlevt 
grammatiken bättre.  

Avhandlingen kommer sammanfattningsvis att på vetenskapliga grunder bortse från i vart 
fall delar av den språkliga reform som med början på 1940-talet förenklade det svenska 
myndighetsspråket. Att avskaffa konjunktivet i det officiella språkbruket åsyftade främst en för-
enkling, men resulterade även i en justering av den språkliga ambitionen. Att sedan låta kansli-
språket verka normerande eller i vart fall styrande för andra språkbruk är olyckligt, men även 
komprometterande, eftersom det antyder en ovilja att bereda vart syfte sin särart.  

Efter dessa språkliga klargöranden, må endast påminnas om, att allmänna regler inte bör 
uppställas. Det vetenskapliga språkets frihet måste presumeras gälla som lika självklart som det 
myndighetsutövande språkets ofrihet. Och konjunktivet skall inte överdrivas. Det kommer inte 
ens att figurera konsekvent i avhandlingen, av den enkla anledningen att författaren saknar den 
därför erforderliga förmågan. Det handlar trots allt om ett stort arbete, att i sund vetenskaplig 
anda reda ut det egna språkets begrepp, rytm, satslogik, grammatik...för att ta igen den bildning 
som aldrig erbjöds när det begav sig, utan att kanske någonsin skönja något idealiskt språk. Och 
på vägen hamnar man vid ständigt återkommande ovälkomna påminnelser om ens relativa 

 Per Olov Engquist, Nedstörtad ängel, Stockholm 1985, s. 12.31

 Per Olov Enquist, i ‘P O Enquist och smärtan,’ Lundströms bokradio, Sveriges Radio P1, 3 mars 2018, 32 min in på 32

programmet.
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okunskap. Bör det vara ‘hans’ eller ‘sin’? Heter det ‘hade varit’ eller ‘skulle vara’? Det ‘skulle 
vara’ bra om författaren ‘hade varit’ språkbildad nog att skilja samtliga agnar från vetet, men så 
enkelt är det inte. Men så svårt behöver det heller icke vara. Språkliga spörsmål må komma och 
gå, men man blir lika litet stilist som bilist av att klara ett teoretiskt prov.  

III. Källmaterialets rättsbegrepp som jurisdiktionellt avgränsat 

Det har precis klargjorts, att ett eventuellt bruk av konjunktiv, på ett mer principiellt plan, 
inte handlar om konjunktiv. Det handlar om en vetenskaplig inställning och strävan, att söka 
göra föremålet för forskningen rättvisa, utifrån dess egna förutsättningar. Densamma 
inställning måste intas vad gäller det juridiska språkbruket. Frågan om översättning har redan 
berörts. Det rör källmaterialets rättsbegrepp i rummet. Till detta kan läggas frågan om det 
språkliga mötet med främmande rättsbegrepp i tiden, där en historisk rättshistorisk forskning, 
till skillnad från en juridisk, förpliktas att göra det enskilda rättstillfället rättvisa, utifrån dess 
egna förutsättningar. Givet avhandlingens huvudsakligen metodologiska och teoretiska dis-
kussion, aktualiseras dessa spörsmål mer indirekt, och lämnas därför därhän, med hänvisning 
till behövligheten av att avgränsa och begränsa avhandlingens omfång. Kvarstår endast att redo-
göra för den historiske rättshistorikerns egna rättsbegrepp.  

IV. Forskarens rättsbegrepp som skadebegränsande pragmatiskt och nihilistiskt 

Med den juridiska kunskapen följer, medvetet eller ej, en viss förståelse för dess giltighet, vad 
som normalt benämns gällande rätt. Rättshistorisk forskning förutsätter en förening av juridisk 
kunskap med historisk metod. Med den historiska metoden följer ett ansvar att ställa rätts-
begreppet i relation till den historiografiska avsikten. Förståelsen av gällande rätt är med andra 
ord av central betydelse för själva avhandlingens såväl analys som slutsats. Den inställning som 
tar sig uttryck i avhandlingen, och som indirekt berörts med hänvisning till mötet med i tid och 
rum främmande källmaterial, är rent skadebegränsande, där författaren har att begränsa verkan 
av den oundvikliga förvridning av kunskap, som sker vid historieskrivningen. Med anledning av 
detta humanvetenskapliga imperativ, söker författaren, att så långt möjligt internalisera och 
förverkliga ett konkret, pragmatiskt och nihilistiskt gällanderättsbegrepp som uttryck för en 
agnostisk kunskapssyn och ett humanistiskt förhållningssätt.  

En internaliserad begreppslig förståelse om gällande rätt är inte något som diskuteras i sig, 
som funnes där någon sanning i sig att utfinna. Där finns ingen sanning, ingen korrekt förstå-
else, ingen rätt. Men väl ett pragmatiskt lämplighetsövervägande. Förhållningssättet är med 
andra ord vetenskapligt pragmatiskt, där språket betraktas instrumentellt som ett analysredskap, 
i syfte att verka såväl rättsbegreppsligt skadebegränsande som allmänvetenskapligt befrämjande. 
Det handlar om att koppla ett rättsbegrepp till en historiekonception, för att skriva vetenskap-
ligt försvarbar historia, i detta fall rättshistoria.  

Till detta kommer den viktiga distinktionen mellan ett jurisdiktionellt avgränsat rätts-
begrepp och ett jurisdiktionellt upplöst rättsbegrepp. Det senare följer normalt av en konstrukt-
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iv och visionär ansats, präglad av rättspolitiska ledmotiv som europeisering och globalisering.  33

Det omvända låter sig universalieras bortom det avgränsade – det är ju själva poängen – för att 
skapa det gränsöverskridande. Bestämde man rättsbegreppet utifrån denna mer allmän-
mänskliga dimension, kommer följdriktigt rättshistorien gälla denna allmänna rätts historia. Det 
finns bland vissa som kallar sig rättshistoriker en tendens att söka konstruera ett europeiskt 
rättsbegrepp, som funnes där en europeisk, metafysisk rätt på sätt man velat göra gällande med 
ius commune.  Att denna metafysiska, spekulativa rätt inte tar sig tillräckligt klart och konkret 34

uttryck i form av lagstiftning eller rättspraxis har sedan fört med sig krav på vissa tilläggs-
premisser, för att kunna begripligt framställas.  

Det kunde även göras gällande, att rätten vore något i tid och rum evigt förekommande, 
och därmed hade man att framställa denna globala, eviga rätts historia, eller verkställa dess jäm-
förelse. Därmed ställs man inför problemet att på ett begripligt sätt samla så skilda ordningar 
som hinduism, konfucianism och statslösa samhällens konfliktlösning, för att tillskriva dem 
juridiskt kommensurabla egenskaper, vilket komparatister som Konrad Zweigert och Hein 
Kötz, René David samt Patrick Glenn funnit rimligt inom ramen för deras läroböcker inom 
Rechtsvergleichung, droit comparé respektive Comparative Law. Att dessa europeiska eller globala 
ansatser samlas inom tanken om gällande rätt följer inte med någon nödvändighet, men med 
tanke på de sammanhang i vilka de figurerar, där tanken om en framtida gällande rättsordning 
är det ledmotiv som normalt sett följer de på en dylik idealistisk grund vilande konstruktiva 
arbeten, så faller de följdriktigt inom ramen för diskussionen kring gällande rätt.  

Ett nihilistiskt-agnostiskt rättsbegrepp lämpar sig däremot väl för den jurisdiktionella 
avgränsningen, givet rättsbegreppets skadebegränsande karaktär. Tanken är, att inte inläsa i 
historieskrivningen, vad som kunde uppfattas som författarens önskan, att därur visions-
konformt kunna utläsa. Historikern har i stället att förhålla sig konkretare, med tydligare mark-
känning, och följa det rättsbegrepp som jurister inom en given jurisdiktion normalt sett utgår 
ifrån. Inom svensk jurisdiktion hamnar man därmed i det rättsbegrepp, som är det som, ofta 
helt oreflekterat, dagligen används av praktiskt verksamma jurister och som juridikstudenter 
skolas in i inom ramen för en juridisk yrkesutbildning. En sådan juristutbildning benämns av 
avhandlingen som konfessionellt betingad och sker på kunskapsmässigt ofri grund. Rätts-
begreppet anpassas i enlighet och dess jurisdiktionellt avgränsade instanser utgörs normalt sett 
av konkret lag, praxis, förarbeten och doktrin. Och när processrätt studeras utifrån Rättegångs-
balken och straffrätten tar sin utgångspunkt i Brottsbalken, så hade även historikern att studera 
dessa discipliners och balkars historia inom ramen för processrätts- och straffrättshistoria. 
Inom en annan jurisdiktion bleve premisserna och slutsatserna andra. Och förändras den 
praktiska juridiska verkligheten, anpassas självfallet undervisningen i enlighet. Och så vidare. 
Det är detta konkretare rättsbegrepp som här skall redogöras för såsom begreppslig utgångs-

 I vad mån rättsbegreppet följer av den visionära utgångspunkten eller om visionen följer rättsbegreppet är en fråga om 33

hönan och ägget. Synen på förhållandet dem emellan, som tar sig uttryck i avhandlingen är, att rättsbegreppet följer av 
visionen. En sådan syn tangerar författarens egna förhållningssätt, att låta historieskrivningens vetenskapliga grund 
bestämma rättsbegreppet. Rättsbegreppet betraktas därmed som ett medel för historiesynen, som i sin tur möjliggör den 
rättspolitiska målformuleringen, visionen, och i så måtto även kan betraktas som ett medel.

 Jämföras kan med amerikansk rätt, där Law schools normalt sett undervisar i en fingerad amerikansk rätt, eftersom det 34

befunnits gynnsamt för inlärningen och det framtida yrkeslivet. Det handlar därmed inte om begreppslig sanning utan om 
begreppslig pragmatism. Befunnes det lämpligt med hänsyn till studentens framtida yrkesliv, att undervisa utifrån ett 
jurisdiktionellt upplöst rättsbegrepp, torde läraren i exempelvis civilrätt böra beakta ett anpassat språkbruk. 
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punkt, utan andra anspråk än att fylla ett pragmatiskt syfte av att möjliggöra en förståelse av det 
rättsligt främmande för dess egen skull och utifrån dess egna förutsättningar och särarter. Men 
detta rättsbegrepp förutsätter även en giltighet, och därmed väcks det än konkretare spörsmålet 
vad avhandlingen förstår med gällande rätt.  35

 Avhandlingen är nu inget rättsfilosofiskt arbete, om än det kunde sägas röra sig inom allmän rättslära i vidare bemärkelse. 35

Och viss förståelse av gällande rätt figurerar axiomatiskt, varvid alternativa förståelser av gällande rätt tillbakavisas. Så även 
här, även om det torde visa sig svårt att vara helt konsekvent. Strävan kvarstår i vart fall. Och ett sätt att underlätta denna 
strävan är att ta fasta på den förståelse av gällande rätt som två framstående rättsvetare förmedlade i kölvattnet av en nykter 
efterkrigsrealism. Den ena är Folke Schmidt som i en artikel om ‘Domaren som lagtolkare’ från 1955 även berör tanken om 
gällande rätt på ett för rättsvetenskapen klargörande sätt. (Folke Schmidt, ‘Domaren som lagtolkare,’ i: Festskrift tillägnad 
Nils Herlitz, Stockholm 1955, s. 263–298). Den andra är Ivar Strahl, som i ett i Svensk Juristtidning återgivet 
sakkunnigyttrande beträffande professuren i allmän rättslära från 1961, tar upp såväl rättsbegreppet som dess giltighet. (S. 
R., Notis. Professuren i allmän rättslära, återgivande Ivar Strahls yttrande, Svensk Juristtidning 1961, s. 539–540.) Schmidt tar 
upp domaren till diskussion, men inser det behövliga i att först beröra spörsmålet vad som menades med gällande rätt. Den 
utgångspunkt han anlägger innebär en pragmatisk premiss, av att mer konkret låta de skilda aktörerna beredas sina skilda 
utgångspunkter, eftersom ‘[s]varet [icke är] entydigt utan beror på vem som frågar.’ Gällande rätt bestäms därmed inte i det 
abstrakta utan görs avhängigt en konkret roll med konkreta behov. (Folke Schmidt, ‘Domaren som lagtolkare,’ i: Festskrift 
tillägnad Nils Herlitz, Stockholm 1955, s. 264 och 266.) När Schmidt diskuterar domaren, handlar det om dennes lämpliga 
intellektuella beteende kring gällande rätt, vilket framstår som viktigare än någon förmodat korrekt innebörd av gällande 
rätt. Överfört på avhandlingen så bleve studentens, eller för den delen även lärarens, lämpliga intellektuella beteende kring 
gällande rätt, vilket belönas med betyg för studenten och vitsord för läraren, viktigare än någon förmodat korrekt innebörd 
av gällande rätt. Vad sedan Strahl gäller så tangerar han Schmidts pragmatiska ansats, med fokus ställt på själva giltigheten. 
Den omedelbara anledningen till utvikningen i sakkunnigärendet var, att klargöra en avvikande mening gentemot Håkan 
Strömberg, som sökt den nyskapade professuren i allmän rättslära. Strahl delar Strömbergs avvisande av gällande rätt som 
endast den tillämpade rätten, ‘såsom [Strömberg] säger, en gällande rättsregel rätt och slätt.’ Den allmänna rätten borde 
därför bereda begreppet gällande rätt klarhet bortom ren giltighet. Gällande rätt är ej endast faktiskt gällande, utan gällande 
även ‘för ett visst land eller folk.’ Man kunde därmed meningsfullt tala om gällande svensk, eller annan, rätt. Att däremot 
definiera vad det är hos gällande rätt som gör den gällande, låter sig icke göras. Giltigheten kunde med andra ord inte 
meningsfullt härledas. Strahl tar därmed avstånd från Strömbergs försök, att grunda begreppet gällande rätt ‘på en ideologi 
eller en allmän uppfattning i samhället,’ oaktat dessas betydelse för rättsreglers tillkomst eller verkningar. (S. R., Notis. 
Professuren i allmän rättslära, återgivande Ivar Strahls yttrande, Svensk Juristtidning 1961, s. 539.) Strahl berör även 
spörsmålet om det möjliga i att bestämma gällande rätt, vilken han menar med viss säkerhet kunna bestämmas, utifrån det 
faktum, ‘att man gör det.’ Och därmed följer dess studium, även historiskt och komparativt. Strahl menar, att denna 
uppfattning är såväl radikal som enkel och det måste den erkännas vara. Men den är ej endast enkel och pragmatisk utan för 
denna avhandlings syften lämplig. En rättsvetare som följer en så enkel metod kunde besparas den för ett komparativt 
studium så vanskliga strävan, att i giltigheten utröna mystiska, flyktiga egenskaper eller att i rätten skönja en natur eller ett 
väsende. Gällande rätt bleve kort och gott inget annat än den rätt man utpekar som gällande rätt, ‘och dennas giltighet består 
just i att den är gällande rätt.’ (s. 539 f.) För den juridiska undervisningens historiska och komparativa studium innebure en 
sådan metod, att man får söka, att, så sannskyldigt och samvetsgrant som möjligt, rekonstruera den juridik som 
juridikstudenten bereds medelst sin juridiska undervisning. Att denna praktiska utbildnings faktiska juridik kan avvika från 
den praktiska juridikens faktiska juridik säger sig självt, men dessa två fakta står i ett nödvändigt förhållande till varandra, 
vilket främst betingas av undervisningens uttryckliga syfte. Att ‘resignera’ inför denna uppgift, som Strahl uttrycker det, 
kunde bättre förstås, inte som en egentlig resignation, utan som en förutsättning för att fokusera på för rättshistoriker och 
-komparatister mer angelägna spörsmål. När giltighet i sig inte görs till föremål för studium, och då i synnerhet påstådda 
ideologier eller allmänna uppfattningar i samhället inte behöver läsas in i rätten, så kan fokus sättas på den konkreta och 
jurisdiktioneltl avgränsade, i förekommande fall svenska, rätt som anses giltig. Och därmed fäste man uppmärksamheten på, 
som Strahl uttryckte det, ‘det för gällande rätt karakteristiska.’ (s. 539) Det handlar för avhandlingens syfte om sådant som 
form, teknik, struktur och textur. På samma sätt som man kan studera figurativt måleri utifrån dess teknik, struktur och 
textur, utan hänvisning till ideologier eller samhälleliga strömningar i allmänhet, så låter sig det rättsliga materialet studeras 
mer obehindrat. Att sedan skuldebrevslagens textur kan skilja sig från köplagens, är lika uppenbart som att den svenska 
civilrättens textur skiljer sig från den tyska eller engelska. Schmidt och Strahl skall inte betraktas som sanningssägare utan 
som uttolkare av en rättslig förståelse som på ett pragmatiskt sätt fyller ett för avhandlingen relevant vetenskapligt behov. 
Därmed inte sagt att de själva såg sig i det ljuset, men deras eventuella självbilder saknar relevans för framställningen. 
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V. Övriga ord som förtjänar en klargörande kommentar: humanistisk och antropologisk 

Orden humanistisk och antroplogisk förekommer frekvent i avhandlingen. Bruket av humanist-
isk, eller humanvetenskaplig, avser inte att avgränsa läsningen mot något samhällsvetenskapligt. 
Historievetenskap uppfattas ofta som humanistisk och samhällsvetenskaplig, där förståelse ses 
som humanistisk och förklaring samhällsvetenskaplig. Denna skillnad saknar självständig betyd-
else för avhandlingen. Det som är av betydelse är den rent teoretiska juridikens kunskapsart. 
Denna kan vara historisk, sociologisk eller arkeologisk. Den kan även vara humanistisk eller 
samhällsvetenskaplig. Eller medicinsk, givet att där funnes en tänkbar ingång. Bruket av human-
istisk, med en fokusering på förståelse, tjänar syftet att förenkla den fokusering på det som är av 
särskild relevans, nämligen skillnaden mellan internpraktisk juridisk förståelse och rent teoretisk 
juridisk förståelse. När rättshistoria betraktas ur ett rent teoretiskt juridiskt perspektiv, utgår den 
vetenskapliga grunden från historievetenskapen, vad gäller historieskrivningen. Om denna 
historievetenskap betraktas som humanistisk eller samhällsvetenskaplig saknar alltså självständig 
betydelse. 

Bruket av ordet antropologisk avser inte att ge intryck av någon fördjupad kunskap i antro-
pologi som vetenskap. Bruket avser att erbjuda ett bättre ord än komparativ vad gäller jäm-
förelsen mellan jurisdiktionellt avgränsade rättssystem eller -kulturer. All juridik är komparativ. 
Jämförelsen hör till det mest grundläggande en student har att lära sig. När denna jämförelse 
sker utifrån en rent teoretisk utgångspunkt, underkastar sig forskaren en vetenskaplig grund 
som enklast sammanfattas som antropologisk. Det utesluter inte andra kunskapsarter som 
etnologi, arkeologi, sociologi, lingvistik, demografi, med flera. Det viktiga är inte vad som skiljer 
dessa åt, utan vad de har gemensamt: de avviker paradigmatiskt från internpraktisk juridisk 
kunskap.  

En del forskare kommer att nämnas vid namn i avhandlingen. En som är av särskild betyd-
else för avhandlingen, i synnerhet vad gäller distinktionen mellan praktisk och teoretisk juridik, 
är Paul Kahn, vars programmatiska skrift Cultural study of  law från 1999 avser att tangera just 
kulturantropologi.  Vivian Curran lanserar tanken om Comparative law som ‘cultural immer36 -
sion,’  med en rik mängd med hänvisningar till antropologi, om än hennes doktorsgrad vid 37

Columbiauniversitetet var inom lingvistik. Pierre Legrand har en doktorsgrad i litteratur-
vetenskap, utöver den i juridik, men uppfattas ofta som antropologiskt tillhörig. För att citera 
Gunther Teubner: ‘From an anthropologically informed ‘culturalist’ perspective Pierre Legrand 
stresses the idiosyncracies of  diverse legal cultures and irritates the European-minded con-
sensus of  comparativists with his provocative thesis that ‘European legal systems are not con-

 Följande citat utgör ett exempel: ‘The first step toward a new discipline of  legal study is the bracketing of  any truth claims 36

for or about law. This is the equivalent of  the shock of  Socrates’ first question, which always reveals ignorance. 
Acknowledging ignorance, the interlocutor temporarily withdraws his commitment to existing normas and practices. This 
withdrawal permits the inquiry to proceed under its own direction. […] We understand this mode of  inquiry when it is 
pursued by the cultural anthropologist. She suspends her ordinary beliefs and normative commitments; she does not judge 
the object of  her inquiry–she does not offer reforms–but pursues each proposition offered by her informants with yet 
another question. The interpretive task of  such an inquiry has no natural stopping point: meanings always exceed the 
revelatory capacity of  the particular question. A Socratic inquiry into the rule of  law would deploy the same form of  free 
inquiry, directed now at our cultural practice.’, Kahn, 1999, s. 34.

 Vivian Grosswald Curran, ‘Cultural Immersion, Difference and Categories in U.S. Comparative Law,’ American Journal of  37

Comparative Law, Vol. 46, 1998, s. 43-92.
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verging’.’  Det görs inte gällande, att Kahn, Curran och Legrand låter sig till fullo samman38 -
föras, men det görs gällande, att det avståndstagande från den ämnesförståelse samt forsknings-
inriktning som i avhandlingen benämns Rechtsvergleichung, låter sig sammanföras. Detta samman-
förande under främst humanvetenskapliga premisser – dessa tre komparatister har samtliga 
dubbla grundexamina i såväl juridik som ickejuridik samt doktorsgrader från filosofisk fakultet 
– har befunnits lämpligt att benämna antropologiskt, exempelvis i begreppet antropologisk 
rättskomparation. 

Inom antropologin brukar det sägas att socialantropologi hör samhällsvetenskapen till, 
medan kulturantroplogin hör humanvetenskapen till. I likhet med vad som har sagts om 
historievetenskapen ovan, saknar denna tudelning av antropologin självständig beydelse. Det 
som normalt sett avses med antropologi är kulturantropologi, men det utesluter inte social-
antropologins betydelse eller relevans. 

 Gunther Teubner, ‘Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up in New Divergences,’ Modern 38

Law Review, vol. 61, no. 1, January 1998, s. 14.
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3 Litteratur 

‘Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate’ (Dante Alighieri, 1300) 

Det förväntas av en författare av en avhandling, att i ett särskilt kapitel redogöra för den 
använda litteraturen. Men hur redogör man för en avhandling som utgör ett pågående arbete? 
Givet den mycket begränsade litteratur i svensk rättshistorisk metod och teori kan man även 
kalla rättshistoria som disciplin för ett pågående arbete. Som författaren nämner i förordet, 
påpekade den forskare som mer än någon annan tagit upp till diskussion ämnets metod och 
teori, Karl Kroeschell, att det hör till ovanligheterna, att hans kollegor tar upp metod och teori 
till diskussion. Vad så gällde det konkreta spörsmålet om ‘das Recht in der Rechtsgeschichte’ 
ansåg han sig inte ens kunna bidra med en enda hänvisning. Författaren har sökt, inventerat och 
läst en större mängd litteratur, men inte funnit mycket till självkritisk granskning.  

Resultatet är det huvudsakligen analytiska arbete som avhandlingen representerar. Det har 
handlat mer om att ställa de rätta frågorna och mindre om ett utredande arbete. Till ett sådant 
återkommer doktorstexten. Den litteratur som har använts följer avhandlingens självgranskande 
utgångspunkter och är följdriktigt starkt avgränsad och begränsad.  

I. Textens litteratur 

Valet av litteratur kan förklaras utifrån den litteratur som rent konkret figurerar i brödtextens 
diskussion och notapparatens källhänvisningar. Därutöver hör ett särskilt urvalskriterium till 
avhandlingen. Det handlar om att granska studentens konkreta litteratur och inte någon för-
modad disciplins.  

Inklusionen av Zweigert och Kötz samt Reinhard Zimmermann följer av det faktum, att de 
hör till en obligatorisk kurs. Studenterna förväntas därmed läsa dem, vilket betyder att deras 
texter förmodas ha en inverkan på studenterna.  

Frågan kan ställas, i vad mån Zweigert, Kötz och Zimmermann är representativa för de 
discipliner de företräder, Rechtsvergleichung respektive Rechtsgeschichte.  Den frågan är emellertid 39

på ett principiellt plan felställd. Det gäller även frågan om boken alls har fog för sig. Det 
handlar inte om att granska Rechtsvergleichung eller Rechtsgeschichte, ej heller Comparative law och legal 
history eller ens svensk rättshistoria och rättskomparation. Det handlar om att granska juridisk 

 Stig Strömholm fann boken 1987 alltjämt så dominerande att ‘Zweigert och Kötz [kan] med visst fog […] sägas föra den 39

officiella komparatismens talan.’ Stig Strömholm, Hundra års jämförande rättsforskning och dess resultat, Tidsskrift for 
rettsvitenskap 1987, s. 27.
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metod och hur en sådan tar sig uttryck i Zweigert och Kötz Rechtsvergleichung samt Zimmer-
manns Rechtsgeschichte.  40

Analysen av Zweigert och Kötz juridiska metod kompletteras av obligatorisk litteratur vid 
andra terminens civilrättsliga studium i Uppsala. Urvalet följer densamma logik, nämligen att 
dessa texter används på terminen, varför de i vart fall förväntas läsas och studeras av student-
erna.  

II. Juridisk litteratur 

Den juridiska litteratur som har använts fyller syftet att klargöra den juridiska metoden. Det 
handlar om särskilt representativa texter inom främst svensk rättsvetenskap och tysk 
Rechtswissenschaft. Karl Friedrich Eichhorn, Friedrich Philipp Carl Boell, Francis Hagerup, Carl-
Axel Reuterskiöld, Kurt Grönfors, Knut Rodhe, Mauro Cappelletti och Helmut Coing kommer 
till tals. Det gäller även en del teologer, i synnerhet Dom Gregory Dix, Eva Stohlander 
Axelsson, Ingmar Brohed, Sven-Erik Brodd och Oloph Bexell, med anledning av jämförelsen 
mellan kyrklig teologi och ekumenik och juridisk metod.  

Till detta kommer representativa texter för modern svensk rättshistoria. Betoningen faller 
naturligt på ämnets sentida företrädare och de tre skilda inriktningar och vetenskapssyner som 
de i avregleringens kölvatten kommit att representera. Det är Rolf  Nygrens historiska rätts-
historia, Claes Peterson och Marie Sandströms rättsgenetik samt Kjell Åke Modéer juridiska 
rättshistoria. Därtill kommer ett stort antal rättshistoriker som Elsa Sjöholm, Erik Anners, med 
flera, vars texter bidrar till de avsnitt i avhandlingen som tar upp undervisningsämnets öde. En 
viss begränsning sker med hänsyn till vad som befunnits av särskilt metodologiskt eller 
teoretiskt värde. Därutöver kan särskilt nämnas Rechtshistorikern Karl Kroeschell, romanisten 
Franz Wieacker, legal comparatists Otto Kahn-Freund och Vivian Curran, den rent humanistiskt 
verksamme lawyern vid Yale Law School Paul Kahn samt de engelska legal historians John Baker, 
Frederic Maitland och Theodore Plucknett. De är särskilt utvalda för de inriktningar de 
företräder och vad de har att bidra till den teoretiska och metodologiska diskussionen.  

III. Historievetenskaplig litteratur 

Till den juridiska litteraturen kommer en avgränsad mängd historievetenskaplig litteratur. 
Det gäller främst sådan litteratur, som hör de historiska studierna till. Rolf  Torstendahls 

 Detta sagt, det förtjänar att påminna om de likheter i grundläggande inställning, som man finner vid en översikt kring 40

kontinentaleuropeisk nordisk komparativa inriktningar. Det handlar så gott som uteslutande om juridisk snarare än 
antropologisk metod och om konstruktiv och internpraktisk juridisk nytta snarare än om internteoretisk antropologisk nytta. 
När Stockholm kallade till den årliga konferensen Common Core of  European Private Law – General Meeting, den 3-4 
mars 2022, med titeln Law at the Center or Periphery of  Regulation?, bifogades följande sammanfattande beskrivning av 
projektet: ‘Common Core-projektet grundades för 60 år sedan vid Cornell Law School av Professor Rudolf  Schlesinger och 
flyttade till Europa år 1995. Projektet har utvecklat en komparativrättslig metod för att ”kartlägga” Europas civilrättsliga 
landskap. Common Core bidrar därför indirekt till den europeiska rättsharmoniseringen och lägger grunden för att utveckla 
en gemensam europeisk rättskultur. Idag omfattar Common Core över 200 forskare. Nätverket har genom åren utvidgats till 
Östeuropa och vissa icke-europeiska rättsordningar (exempelvis Sydafrika, USA och Latinamerika). Common Core har, fram 
till idag, producerat femton volymer publicerade av Cambridge University Press, Intersentia och Stämpfli-Carolina Academic 
Press. Verken berör rättsområdena avtalsrätt, skadeståndsrätt, sakrätt, trust, konkurrensrätt och miljörätt.’ Vidare 
information kunde erhållas på hemsidan https://common-core.org.
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Introduktion till historieforskningen, intar här en särställning. Utöver denna litteratur kan 
Historisk tidskrifts temanummer om källkritik från 2005 nämnas, och då särskilt Maria Ågren 
som skriver om självkritik. 
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4 Caravaggio 

The situation of  contemporary legal scholarship is somewhat 
ironic. Studying the law, we become part of  it. The consequence 
is that our deepest cultural commitment – the commitment to the 
rule of  law – remains one of  the least explored elements of  our 
common life. We seem to be just as incapable of  studying the 
rule of  law as scholars of  the eighteenth and nineteenth century 
were of  studying Christianity. 

The fact that we continue to have on many campuses both a 
divinity school and a department of  religion suggests the unease 
of  allowing a theoretical discipline of  religion to extend to 
Christianity itself. Yet in law, we have only the professional 
school, without any corresponding academic department. Can we 
imagine a discipline of  law that begins from a position that is 
neutral as between the victims of  the legal order and the victims 
of  other forms of  violence? Or does law remain the last area of  
heresy in the modern academy? (Paul W. Kahn, 1999)  

Målaren Michelangelo Merisi, mer känd under namnet Caravaggio, erhöll uppdraget att bereda 
Contarellikapellet i franska kyrkan i Rom, Saint Louis des Français, med tre målningar om och 
med evangelisten Matteus. På kapellets vänstra vägg kallas publikanen Matteus av Jesus. I 
centrum återfinns han i färd med att författa evangeliet om Jesus. Till höger lider han martyr-
döden för Jesus. När dessa målningar stod klara 1602, efter vissa kontroverser och förseningar, 
så stod även barocken för dörren. Sägs det.  

Om Caravaggios målningars i Cappella Contarelli betydelse för konsten, barocken och 
historien råder inga tvivel. Att dessa kunde lära oss något om juridisk metod samt historie-
skrivningens syfte är inte lika uppenbart. Det gäller såväl teknik som utförande och förtjänar en 
kommentar.  

Caravaggio använde sig av en teknik som benämns chiaroscuro. På svenska används även klär-
obskyr, från franskans clair-obscur. Inom måleriet betecknar denna bruket av ljus och skugga i en 
målning, särskilt om färgerna är starkt kontrasterande. Avsikten anses vara att uppnå volym i 
modelleringen av tredimensionella objekt och figurer, något Caravaggio inte var först med att 
göra, men betraktas som en av dess främsta utövare. Med hjälp av denna metod kunde han 
isolera ett skeende, genom att lyfta fram de centrala personer och detaljer, som hörde till just 
den relevanta händelsen.  

Matteus martyrskap porträtteras på högra sidan i Contarellikapellet. Det lyfter fram det 
isolerade ögonblick då Matteus lider martyrdöden och därigenom bereds helgonstatus. Juristen 
kan i denna hantering av form- och rumsproblemens måleriska lösning, skönja den juridiska 
metodens urskiljande, avgränsande och isolerande av rättsliga spörsmål, för att, medelst ett 
korrekt bruk av tillämplig rätt, besvara spörsmålet. Caravaggios teknik inom måleriet skiljer sig 
därmed inte i något väsentligt hänseende från vad en lärare i civilrätt har att förmedla till 
studenter, vad gäller juridisk teknik. Steg för steg lär sig studenten att klargöra problemet i såväl 
barockens chiaroscuro som i dagens obligationsrättsliga rättstillämpningsargumentation. Rätts-
subjekten samt de rättsliga relationer som binder dem samman identifieras. Potentiella krav 
mellan dessa undersöks, och studenten måste fundera kring grunderna för dessa krav samt 
motivera sitt val av rättsföljd. En sådan rättstillämpning är praktiskt situerad och leder till en 
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praktisk lösning. Barockens målare tar normalt sett direkt sikte på rättsföljden, givet att präster-
skapet som beställt målningen utgår från en kyrkligt fastställd syn på det möte mellan Gud och 
människa som avses. Medan kyrkan ansvarar för teologin, ansvarar målaren för att leda besök-
arens blick genom det relevanta skeendet samt bereda erforderlig insikt i dess rättsföljd/
martyrskap. När Caravaggio målar Judaskyssen, som finns att skåda i två nära identiska 
versioner i Odessa och Dublin, samma år skymtar därför ingen Getsemanes trädgård, inga 
överflödiga lärjungar eller ovidkommande soldater. Det enda som möter besökaren är det, som 
behövs för att förstå vad som sker i mötet mellan Gud och människa i tagandet av Jesus. 
Betraktaren finner ingen filosofisk utsvävning, inget utvidgat historiskt eller antropologiskt 
källmaterial för att förskjuta förståelsens kyrkliga tyngdpunkt. Caravaggio isolerar ett situation-
ens ‘Vad?’ och förmår med sällsynt förmåga ett tekniskt ‘Hur?’. Caravaggio var en lysande 
jurist.  

Caravaggios centrala altarmålning av Matteus, i färd med att skriva sitt evangelium, har i sin 
tur något mycket instruktivt att förtälja vad gäller historieskrivningens syfte. Caravaggio fick 
nämligen göra om målningen eftersom kyrkans prästerskap vägrade att låta hans ursprungliga 
Matteus hänga ovanför altaret i kapellet. De ansåg porträttet brista i respekt för den Matteus 
som kyrkans tradition erkände som sin.  

Caravaggio hade tagit sig friheter med berättelsen om Matteus genom att ställa egna frågor 
till det historiska materialet och besvarat detsamma på ett sätt som utmanade en hävdvunnen 
ikonografi. Det gick inte för sig. Reaktionen hos Caravaggio lät inte dröja. Han behövde pengar 
och med en refuserad målning kunde han inte handla bröd och vin. Han vände därför åter sin 
ateljé och beredde prästerskapet inom kort med en ny Matteus som godkändes och som 
alltjämt pryder Cappella Contarellis altare. Ängeln är allvarsam och luftburen och ej längre fullt 
så jordnära och spefull. Matteus är ståtligare än den tidigare något handfallne, och fjädern 
greppar han med stadig hand i stället för den tidigare något fumlande, som visste evangelisten 
inte riktigt hur han skulle nedteckna sin erfarna uppenbarelse.  

Det väsentliga i sammanhanget är inte vad Caravaggio målade, det kunde ha varit vilken 
berättelse som helst, strängt taget ej heller hur, hans teknik var likt juridisk metod densamma 
oavsett motiv, utan för vem han målade. Det var trots allt ingen familj som önskade en målning 
i hemmet, eller någon trängre krets fritänkande intellektuella som gett honom uppdraget, utan 
en kyrka, dit folk gick för att finna Gud, eller i vart fall en gemenskap. Folk förväntades inte gå i 
kyrkan för att finna Caravaggio. Att vi i dag beger oss till Cappella Contarelli för att finna 
Caravaggio, beundra hans konst och rent av dyrka hans geni, samtidigt som vi passerar såväl 
biktbås som altare som det kapell som förvarar sakramenten, hör vår tid till, ej den tid vars 
prästerskap hade att förvalta den rätta läran.  

Poängen med Caravaggios erfarenhet i mötet med ett prästerskap torde vara uppenbar för 
en rättshistoriker. För vems historia har man att förmedla, när den avser fostrandet av en jurist, 
med andra ord en framtida domare och förvaltare av vårt statsskick? Och hur skiljer sig en 
sådan historieskrivning, med dess ofrånkomliga koppling till våldsmonopolet, från den en 
författare i egenskap av forskare har att förmedla en trängre krets likasinnade forskare? Dessa 
skilda möten med det förflutna utgår från skilda syften och kunskapsarter, som författaren har 
att hålla i sär.  
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Caravaggio fick erfara det behövliga i att respektera en målnings kyrkliga syfte och inordna sig 
de historiografiska ramar som betingades av kyrkans lära. Denna lära var emellertid inte 
tillämplig när beställningar gjordes av en konst som skulle höra någons hem till. Där kunde 
målaren ta sig en större frihet, i enlighet med det angivna uppdraget.  

Suum cuique.  
En på liknande sätt syftesbetingad tillvaro möter rättshistorikern, vars disciplins belägenhet 

mellan det rättsvetenskapliga och det allmänvetenskapliga är en central, oundviklig och rent av 
essentiell del av uppdraget. Det handlar om att kunna förhålla sig till såväl den internpraktiska 
premiss som må innebo ett pedagogiskt syfte, som den fordran som må ställas på den 
forskande gärningens särskilda utgångspunkt. Att dessa två syften kan komma att ställa krav på 
en rättshistoriker, att säga A i undervisning men icke-A i forskning kanske inte ligger i farans 
riktning, men det vore logiskt och därmed inget i sig felaktigt. Det handlar om två skilda syften, 
och med dem två skilda kunskapsarter, samt att dessa måste kunna samfällt innebo en författ-
ares vetenskapliga grund i egenskap av såväl undervisande jurist som forskande historiker.  

Caravaggio förstod och respekterade denna naturliga kluvenhet. Det finns ju trots allt andra 
sätt att förmedla sitt geni, än att göra uppror mot en kyrklig – eller rättslig – läras förmenta 
förflutna. Förmågan att hävda sin konst eller sin vetenskap, oaktat sammanhang, skall inte 
beklagas. Tvärtom, det är en utmaning som bereder rättshistorikern en ytterligare dimension 
framför allmänhistorikern. 
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5 Rechtsvergleichung som praktisk juridisk nytta 

‘A generous and elevated mind is distinguished by nothing more 
certainly than an eminent degree of  curiosity; nor is that curiosity 
ever more agreeably or usefully employed, than in examining the 
laws and customs of  foreign nations.’ (Samuel Johnson, citerad av 
James Boswell, 1791, citerad av K. Zweigert and H. Kötz, 1977)  

‘What is needed is a body of  literature which presents the 
different areas of  law from a European perspective, not focusing 
on any particular legal system or its systematics and not 
addressed to readers of  any particular nation. Of  course such 
works must take account of  rules of  French, German, and 
English law, but they should treat them as local variants on a 
theme, a theme common to all Europe.’ (Konrad Zweigert & Hein 
Kötz, 1977) 

Detta inledande kapitel tar upp till diskussion, vad som framstår som grunden för Zweigert och 
Kötz Rechtsvergleichung: internpraktisk juridisk nytta. Det övriga följer.  

Först måste klargöras behovet av att syna ett yttre sken. Den tunga som antyder ett 
humanistiskt syfte kan nämligen visa sig tala kluvet, när det egentliga syftet är juridiskt. Så är 
fallet med Zweigert och Kötz. De önskar ge deras bok ett sken av ett bredare perspektiv, 
kryddat med visionära ansatser, men detta sken är ägnat att vilseleda. Deras bok handlar om 
praktiskt juridik och juridisk metod, inget annat. Kapitlet inleder därför (1) med att klargöra, att 
Zweigert och Kötz animeras av praktisk juridisk nytta. Denna är i sin tur (2) att förstå som 
rättspolitiskt programmatisk. Därefter tar kapitlet upp (3) den skillnad avhandlingen gör mellan 
kunskapsoptimism och kunskapsskepticism, samt (4) ställer frågan var rättshistorikern hör 
hemma i allt detta.  

1. Juridisk nytta med ett allmänvetenskapligt sken. Zweigert och Kötz inleder sitt verk med ett 
citat av Samuel Johnson, och det är värt att återge i sin helhet: ‘A generous and elevated mind is 
distinguished by nothing more certainly than an eminent degree of  curiosity; nor is that 
curiosity ever more agreeably or usefully employed, than in examining the laws and customs of  
foreign nations.’  Det är ett anmärkningsvärt citat och förtjänar att uppmärksammas. Men 41

citatet måste också ställas i relation till den text det inleder. Det är i en särskild spänning man 
finner Zweigert och Kötz bok, där de förmedlar en självbild av att bedriva en mer allmän-
vetenskaplig gärning och därmed tillåter sig att anknyta till bildningspremisser som ‘curiosity’, 
‘generosity’ och ‘elevated minds.’  

Det dröjer inte länge förrän läsaren skönjer de verklige Zweigert och Kötz, vars verk alltså 
betingas av juridisk nytta snarare än allmänbildning. Plikttroget förklarar de i bokens inledning, 
att de ‘have no immediate aim, only the ultimate goal of  discovering the truth,’ vilket de även 
menar karakterisera disciplinen, eftersom ‘[research in comparative law] has no immediate aim.’ 
Likväl faller de tillbaka på juristens sedvanliga nyttopremiss i bokstavligen samma stycke, i 
förklaringen att ämnet är ‘both useful and necessary.’ Det som följer är ‘arguments of  utility’ 
som visar på, att ‘comparative law must be at least as useful as it was,’ samt att det även 
framledes måste ‘produce[] the gradual approximation of  viewpoints, the abandonment of  

 Samuel Johnson, i Boswell’s Life of  Johnson I, Oxford 1934, s. 89, cit. i Zweigert/Kötz, 1998.41

48
48



deadly complacency, and the relaxation of  fixed dogma.’ Det är ämnets följdriktiga ansvar, att 
bereda ‘a glimpse into the form and formation of  legal institutions which develop in parallel, 
possibly in accordance with laws yet to be determined, and permits us to catch sight, through 
the differences in detail, of  the grand similarities and so to deepen our belief  in the existence 
of  a unitary sense of  justice.’ Nytta, harmonisering och konstruerad enhet, med andra ord, 
‘belief ’ icke att förglömma. Inte nog därmed, de antyder att det kanske endast är genom deras 
typ av förenhetligande och konstruktiva nyttoarbete, som juridik förtjänar att kallas ‘truly 
scientific.’  Kontrasten mellan det inledande citatet och den efterföljande programföklaringen 42

är enastående. Hur skall denna kluvna bild förklaras?  
Kunde det vara så, att vi i Zweigert och Kötz självbild skönjer en väsentlig skillnad mellan 

en Rechtsvergleichung som ser sig i ljuset av en mer allmänvetenskaplig utgångspunkt och en Comp-
arative Law, som mer hör Samuel Johnson till, men som förfelas och vandrar vilse när Rechts-
vergleichung kläs i dess engelska språkdräkt? Frågan måste därför ställas, om inte Samuel 
Johnsons rent teoretiska och kontemplativa ansats företräder en i grund inkommensurablel 
kunskapsart, i jämförelse med den praktiskt-teoretiska applikativa utgångspunkt som Zweigert 
och Kötz så klart och tydligt företräder.  

Utan att dra all Rechtsvergleichung över en kam, måste dess mer allmänna inriktning hållas isär 
för att inte förväxlas med Comparative Law, oaktat vilket språk som nyttjas. Att ett verk inom 
Rechtsvergleichung översätts till engelska gör det inte till ett verk inom Comparative Law. Den 
forskning som en Rechtsvergleicher eller Rechtshistoriker bedriver inom ramen för sin egna juris-
diktion måste kunna bedömas internt utifrån denna jurisdiktions vetenskapliga premisser. 
Detsamma gäller en legal historian eller legal comparatist.  

2. Programmatisk rättspolitik med ett allmänvetenskapligt sken. Zweigert och Kötz strävan att 
förläna ett allmänvetenskapligt sken över deras rent juridiska arbete är inte någon isolerad 
företeelse. Detta påminns läsaren om när Reinhard Zimmermann i ‘Roman Law and European 
Legal Unity’ på liknande vis betraktar sig själv i Frederic William Maitlands spegel, som deltoge 
han i dennes strid mot historiska anakronismer: ‘In the pointed words of  Maitland: ‘ […] any 
one who really possesses what has been called the historic sense must, so it seems ot me, dislike 
to see a rule or an idea unfitly surviving in a changed environment. An anachronism should 
offend not only his reason, but his taste’.’ Det förändrar emellertid inget. Zimmermanns 
‘programmatic’ ambition står att utläsa ur titeln på hans föredrag, som han med välkommen 
uppriktighet förklarar: ‘‘Roman law and European legal unity’: this is a programmatic topic.’  

Zimmermanns ‘European legal unity’ är en rättspolitisk ambition, förmedlad som ett 
historiskt argument. En sådan, menar han, kan endast komma till stånd genom ett studium av 
‘Roman law’ och är följdriktigt ‘in the first place a task for legal science.’ Det som behövs är 
inget annat än ‘to design a ius commune Europaeum around the core of  the general private 
law’ vilket i sin tur ‘may or may not level the ground for unificatory legislation.’ Och det är för 
detta syfte, som ‘knowledge of  Roman law and its influence on the formation of  the European 
legal mind is still today indispensable.’   43

Det historiska argumentet är att förstå som advokatur. Det står därmed i strid med sådana 
Rechtshistoriker som Franz Wieacker, som i Rechtsgeschichte såg en ‘Disziplin der Geschichts-

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 3 f.42

 Zimmermann, 1994, s. 80 f. 43
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wissenschaft,’ och därför ställde krav på en ‘zweckfrei verstehender Auslegung ihres Materials,’ 
samt förklarade att det ‘ist dem Rechtshistoriker [nicht mehr] gestattet, seine geschichtliche 
Einsicht und seine Ergebnisse nach den normativen Bedürfnissen der Rechtsdogmatik zu 
orientieren.’  Zimmermanns motsatta inställning framträder med hänvisningen till en 44

‘responsibility for […] the administration of  modern law.’ Som han uttrycker det, ‘Legal history 
and private law legal doctrine have parted company. This is unfortunate,’ för, som han i typisk 
anda av en geschichtliche Rechtswissenschaft menar, ‘it is often only on the basis of  a proper under-
standing of  the Roman rule in question that one is able to appreciate, evaluate and understand 
the development.’  Detta är programmatisk rättspolitik.  45

3. Kunskapsoptimism och kunskapsskepticism.  Det är en väsentlig skillnad mellan den 46

vetenskapare, som anser sig böra bidra med positiv kunskap även när källmaterialet visar sig 
otillräckligt, och den vetenskapare, som förhåller sig skeptiskt avvaktande. Den kluvna tungan 
bottnar nämligen i det sken av humaniora en kunskapsoptimistisk jurist önskar förläna sin 
vetenskapliga gärning, allt medan humanistens normalt sett kunskapsskeptiska hållning 
marginaliseras, utan att ens riktigt bemötas. Det är endast att beklaga, men marginaliseringen av 
den återhållsamme synes höra kunskapsoptimistens självbild till.  

Som Lauritz Weibull beskrev konstruktionens centrala roll i ‘motsatsförhållandet’ mellan en 
äldre generation och honom själv: ‘I vad här yttrats ligger den djupaste grunden till motsats-
förhållandet mellan mig och en rad andra forskare och däri också förklaringen till, varför jag så 
starkt kritiskt måst vända mig mot dem vilka eftersträvat, vad herr Stavenow kallar, ”ett mer 
positivt, om ock mer hypotetiskt resultat”. Jag har icke alls, som han menar, ”missförstått deras 
avsikt”, och har jag också icke direkt talat om en ”lägre grad av vetenskaplighet”, är det icke 
utan, att det i grunden är min mening.’  Weibulls principiella tvivel söker inte att verka negativt, 47

det vore att missförstå skeptikern, utan att verka begränsande. Historikern saknar, i vart fall 
sedan den moderna historievetenskapens genombrott, vilket banade vägen för Weibulls 
gärning, till skillnad från en praktisk jurist, annan intellektuell nämare än vetenskapen, varför 
det ‘verklig[a] värde[t] till svensk […] kulturhistoria’ måste ligga i internvetenskapligt försvarbar 
kunskap, vad Weibull med en träffande karakterisering beskriver som, att ‘det icke gäller endast 
att avvinna de isolerade uppgifterna ”en ny och rikare belysning”, utan en ny och riktigare.’   48

 Wieacker, 1996, s. 424.44

 Zimmermann, 1994, s. 74.45

 Termerna kunskapsskepticism och -optimism avser inget mer än att klargöra självklarheter. En jurist skolas in i vad som 46

här benämns en positiv syn på kunskap, där ett svar på en fråga inte endast kan ges utan måste ges. Den domare som lämnar 
en fråga obesvarad begår déni de justice. För humanisten föreligger ingen dylik svarsplikt. Tvärtom, humanisten förväntas 
normalt sett förhålla sig skeptisk inför besvarandet av ett spörsmål utifrån ett osäkert kunskapsläge. Därmed inte sagt, att 
historikern inte får spekulera, men väl att en eventuell spekulation fyller ett annat syfte än hos juristen. Som Jan-Olof  
Sundell uttrycker saken (Jan-Olof  Sundell, Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914, Lund 1987, s. 11): 

Den del av rättsvetenskapen som behandlar frågor om gällande rätt (och det är den ojämförligt största delen) kan också få en stor 
praktisk betydelse. Teoretiskt och praktiskt juridiskt arbete hänger mycket nära samman. Här finns en betydande skillnad i förhållande 
till andra vetenskapsgrenar. En humanist kan exempelvis säga att källmaterialet inte medger möjligheter att dra några bestämda 
slutsatser. Då det inte finns några säkra källor till kunskap, kan vi inte lämna några bestämda utsagor om hur det förhåller sig. Ett 
sådant förhållningssätt är främmande för juristen. Både vad gäller den teoretiskt och den praktiskt verksamme juristen finns det ett 
krav på att han/hon skall lämna ett klart besked. Det gäller att ta tydlig ställning i en bestämd fråga. Den juridiska verksamheten är 
decisionistisk till sin karaktär. Den del av rättsvetenskapen, som sysslar med gällande rätt, har ett krav på sig att vara praktiskt nyttig, att 
lämna ledning åt den praktiska juridikens aktörer och hjälpa dem i deras beslutsfattande.

 Lauritz Weibull, Historisk-kritisk metod och nutida svensk historieforskning, Lund 1918, s. 70.47

 A.a., s. 69.48
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4. Rättshistorikern? Men vad gäller rättshistorikern som eventuellt saknar en egen fungerande 
teoribildning? Mutatis mutandis är svaret, något annat kan inte gälla. För härvarande syfte fyller 
därför Rechtsvergleichung och Comparative Law, som relativt distinkta och jurisdiktionellt 
avgränsade discipliner, främst syftet att positionera en rättshistoriker. Dessa inriktningar måste 
därför bedömas externt, det vill säga från en utomståendes utgångspunkt, i relation till deras 
ursprungliga jurisdiktioner.  
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6 Praktisk, teoretisk 

‘When lawyers think about contemporary legal theory, they are 
likely to express the view that it is too theoretical, too 
disconnected from the practice of  law to be of  any interest or 
use. In fact, the problem is exactly the opposite. Theory has 
substantially failed to separate itself  from practice. The reforms 
offered by legal theorists may often be impractical, but the central 
assumption of  both the scholar and the lawyer-critic is that 
reform is the appropriate end of  scholarship. […] Where can we 
find a place for a free study of  law within a culture wholly 
permeated by law’s rules? If  law’s rule claims both reason and will 
as its foundation, what place is left for a form of  scholarship that 
insists on a neutral stance toward law?’ (Paul W. Kahn, 1999)  

Detta kapitel tar upp skillnaden mellan praktisk och teoretisk. Avsikten är att förbereda men 
även klargöra den nytta, som tas upp i nästa kapitel. Juristen tar normalt sett sin kunskap och 
dess syfte för givna, men juridisk kunskap kan förstås, och därmed även förmedlas, utifrån 
skilda syften. Kapitlet inleder med (1) distinktionen mellan praktisk och teoretisk, för att 
därefter (2) ge förslag på vad som avses med rent praktiskt, praktisk-teoretisk samt rent 
teoretisk undervisning. Avslutningsvis (3) tas rättshistorisk undervisning upp, i egenskap av 
elefanten i rummet, för att ställa frågan var denna kommit att höra hemma.  

1. Praktisk och teoretisk. Juridisk kunskap skall vara nyttig, men ordet nytta säger oss 
ingenting förrän det ställs i relation till ett syfte. Den juridiska undervisningens nytta manifest-
erar sig normalt sett inom ramen för grundutbildningen och dess treåriga obligatorium, vars 
syfte av hävd betingas av praktik och yrkesförberedelse.  

Arbetsgruppen för Juridiska fakultetsstyrelsen vid Uppsala universitet yttrade inför det år 
1989 stundande reformarbetet, att ‘[j]uristutbildningen har en särskilt påtaglig funktion som 
yrkesutbildning.’  Detta yttrande framstår som lika självklart som Marie Sandströms uttalande 49

ett decennium senare, att ‘[j]uristutbildningen var, är och förblir en yrkesutbildning,’ med 
tillägget, att det inte var annorlunda förr: ‘Också [Knut] Olivecrona var naturligtvis medveten 
om detta faktum.’  Det som inte är självklart är vad ‘praktisk’ mer konkret innebär. Avser 50

‘praktisk’ en rent praktisk undervisning eller en praktisk undervisning med teoretiserande 
inslag? Och om en teoretisk bearbetning av det praktiska är önskvärd, vad menas då med 
‘teoretisk’?  

Anmäler sig ett annat syfte, anpassas nyttan. Kunde ett annat syfte följa av en historisk 
kunskap? En historisk kunskaps juridisk-praktiska nytta utgår från ett juridiskt syfte, det torde 
stå klart, om än det må tvistas om detta juridiska syftes närmare innebörd. Det säger sig självt, 
att lagstiftning och doktrin kan betraktas som historiska kunskaper, i egenskap av historiska 
källor. Men är de så självklart historiska, att de verkar gå obemärkt förbi i egenskap av historia? 
Ett rättsfall kan alltså betraktas som ‘historiskt’, vilket ofta är att förstå som fallandes utanför 
den gällande rätten, medan ett annat endast benämns ‘rättsfall’ eller rent av ‘prejudikat’, trots att 

 Arbetsgruppen för Juridiska fakultetsstyrelsen vid Uppsala universitet, Juristutbildningen inför 1990-talet. Förslag angående 49

utbildningens mål och undervisningsformer, Uppsala 1989, s. 13.
 Marie Sandström, Slaget om juristutbildningen, Juridisk Tidskrift 1998/99 s. 593.50
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de båda äger karaktär av historiskt material. Frågan blir därmed när ett praktiskt relevant ‘rätts-
fall’ övergår till att bli praktiskt irrelevant ‘historia’.  

Problematisering av den praktiska undervisningen väcker flertalet spörsmål. Det är 
inledningsvis viktigt att klargöra, att den enes ‘praktisk’ inte alltid är överens med den andres 
‘praktisk’, men framför allt så är ingens ‘praktisk’ överens med en rent teoretisk premiss. Detta 
får konsekvenser för studiet av juridik, vilket alltså kan ske utifrån en rent teoretisk premiss, 
men där så aldrig har varit fallet vid en svensk juridisk fakultet.  De problem som frånvaron av 51

en rent teoretisk undervisning bereder, gäller främst de studier som tarvar en sådan premiss. 
Där finner man historisk rättshistoria, sociologisk rättssociologi, antropologisk rättskom-
paration, arkeologisk romersk rätt, med flera tänkbara ämnen. Den gemensamma nämnaren 
dessa ämnen emellan är uppenbar. Det handlar om att det juridiska studiet underkastas ett 
studium, som hör till en självständig disciplin. Därutöver kan man tänka sig ett rent teoretiskt 
studium av förvaltningsrätt, civilrätt, med flera, men sådana studier torde anmäla sig med 
mindre självklarhet. Detta sagt, den rent teoretiska premissen måste förstås allmänt och 
inbegriper därmed på ett mer principiellt plan all juridisk kunskap.  

Poängen är central för avhandlingen. Skiljelinjer har normalt gått mellan rättshistoria och 
historia eller mellan juridisk och filosofisk fakultet. Det är förståeligt, men inte alltid så 
klargörande. Skiljelinjen kunde nämligen lika väl dras mellan rent teoretisk juridik, vars 
historiska studium bedrivs utifrån en historisk metod, och en praktisk-teoretisk juridik, vars 
historiska studium bedrivs utifrån en juridisk metod. Vad sedan gäller frågan om var studierna 
bedrivs, juridisk eller filosofisk fakultet, måste i viss mån betraktas som av underordnad 
betydelse.  

2. Den juridiska undervisningen som rent praktisk, praktisk-teoretisk och rent teoretisk. Dagens 
juridikstudent läser inom ramen för obligatoriet endast juridik. Denna juridik är praktisk och 
tjänar ett yrkesförberedande syfte. Den filosofiska kunskapen är sedan ett drygt sekel ut-
rangerad och någon särskild, från praktisk juridik väsensskild, vetenskaplig förberedelse står 
inte till buds för den student som önskar en sådan studiegång. Detta torde vara helt i sin 
ordning. Vem önskar en från praktiken avvikande tendentiös juridik? Och vad har en själv-
ständig, och därmed praktiskt juridiskt förfelande, humanistisk kunskapspremiss att skaffa hos 
dagens jurist? Likväl anmäler sig en del spörsmål, givet hur tingens ordning annars kunde 
gestalta sig. Studentens juridik är ju trots allt ej ‘endast juridik’ utan även kunskapsförmedlarens 
juridik. Vems juridik är det då som förmedlas?  

Det måste inledningsvis klargöras, att studier i juridik kan ske bland praktiker. Studenten 
skulle i så fall lära sig av praktiker vid exempelvis en byrå eller i ett ämbetsverk. Denna form av 
undervisning eller inskolning kan vi kalla rent praktisk.  

Studier i praktisk juridik kan även ske vid en från den praktiskt verksamma juridiken 
frånskild plats. Denna plats kan benämnas universitet, högskola eller institut. Det spelar för 
dagens undervisning mindre roll var denna undervisning sker, det är undervisningens syfte som 
är centralt. Detta syfte är normalt sett att samla skilda kunskapsarter för att ge dem ett sken av 

 Det medges, att det finns forskare vid våra juridiska fakulteter, som anser sig bedriva rent teoretisk juridisk forskning. I 51

vad mån denna stämmer med vad som här benämns ‘rent teoretisk’ måste här lämnas därhän, får att återbesökas vid ett 
lämpligare tillfälle. Dylika ansatser fråntar inte på något sätt det allmänna intrycket av att fakulteternas forskning i grunden 
är praktisk. 

53
53



en inre tillhörighet, yttre olikheter till trots. En sådan undervisning, som med en teoretisk 
dimension kompletterar juridikens konkreta praktiska sammanhang, kan man kalla praktisk 
teori.  

En sådan väcker särskilda pedagogiska spörsmål om metod. Hur förmedlar man lämpligast 
på teoretisk väg i en lärosal, en praktisk gärning som sker någon annanstans? Denna fråga är 
emellertid av underordnad betydelse. Man kan diskutera skillnaden mellan kommentatorisk och 
dogmatisk-systematisk metod, där den dogmatiska metoden är ägnad att lämna ett tydligare 
personligt avtryck på såväl innehåll som student, men poängen är att de betingas av samma 
pedagogiska uppdrag, att vid ett universitet förmedla juridisk kunskap.  

Såväl kommentatorisk som dogmatisk metod tar sikte på en praktisk juridisk undervisning. 
Men juridik kan även figurera i ett rent teoretiskt sammanhang. Poängen med en sådan under-
visning är att den utgår från en total frånvaro av prima facie praktisk nytta. Historikern förmedlar 
kunskap om en äldre tids juridik, utifrån en historievetenskapligt betingad förståelse, medan 
antropologen tar sikte på kunskapen om hur juridiken kan ta sig uttryck i andra rum. Till dessa 
två kommer de för avhandlingens syfte mindre viktiga aktörerna sociologen och filosofen. En 
för svensk juridik mindre närvarande aktör, men som torde vara av desto större betydelse inom 
kontinentaleuropeiska jurisdiktioner, är den klassiske arkeolog, vars kunskap om Romarriket 
fordrar sin förståelse och förmedling av juridisk kunskap. Den nytta som följer av dessa kun-
skapsarter är rent vetenskaplig och måste därför relatera internvetenskapligt. Att ställa frågan 
om en sådan undervisnings praktiska nytta vore att missförstå kunskapen. Det är helt enkelt fel 
på frågan.  

Metoden för dessa discipliner kan med en gemensam term benämnas humanistisk metod – 
med självklart förbehåll för sociologins samhällsvetenskapliga tillhörighet – utan att för den 
skull förneka var disciplin dess särskilda metod.  Den väsentliga skillnaden mellan det rent 52

teoretiska studiet av juridiken och det praktiska är, utöver studiernas nytta, att det rent teo-
retiska varken får utgå från den gällande rättens giltighet eller från några a priori kunskaps-
genererande sammanhang. Studentens kreativa skapande betingas i enlighet.  

Den rent teoretiska ansatsen, där värdet av det juridiska studiet ställs i relation till respektive 
humanistisk instans och dess vetenskapliga grund, har självklar hävd bland humanister, när de 
tar sig an juridiskt material, medan skolade jurister förhåller sig mer avvaktande. Orsakerna till 
denna ovilja att överge den internjuridiska praktiska utgångspunkten för en mer allmän-
vetenskaplig, skall inte här närmare diskuteras, men en uppenbar orsak torde vara bristande 
erfarenhet av, eller rent av bristande intresse för, formell humanistisk bildning bland dagens 
juridiska lärare.  

Bland lawyers är situationen emellertid en annan, i synnerhet i USA där man inte tillåts skriva 
in sig på law school utan föregående ickejuridiska studier. Till detta kommer det avvikande 
studiesyftet inom legal studies, som åsyftar lawyers och inte judges, där någon utbildning mot-
svarande vår europeiska tradition av domarutbildning inte ens verkar ha förespeglat dem, och 
som bidrar till ett annat, till synes öppnare, intellektuellt klimat. Det förtjänar att i all korthet ta 
del av vad denna öppenhet gentemot humaniora kunde föra med sig, genom att besöka en på 
senare tid framstående företrädare för ren teori.  

 Påminnas bör, att enskilda humanistiska discipliner befrämjar en mångfald metoder. Dessa metoder faller emellertid 52

utanför diskussionen. 
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Paul Kahn är professor i Law and Humanities vid Yaleuniversitetet och har sin doktorshatt i 
filosofi vid sidan av de juridiska studierna. I inledningen till hans programförklarande bok från 
1999, The Cultural Study of  Law, tar han avstånd från den tendens till konstruktiv verksamhet, 
som kännetecknar law schools i USA. Som han beskriver forskningen, så tar den sig nästan 
uteslutande praktiskt teoretiskt uttryck, ‘in the form of  proposals for legal reform,’ med 
resultatet, att ‘[t]here is remarkably little study of  the culture of  the rule of  law itself  as a 
distinct way of  understanding and perceiving meaning in the events of  our political and social 
life.’ Det handlar inte om att teoretikern förlorat kontakt med det praktiska. Tvärtom, menar 
Kahn, teorin har ‘substantially failed to separate itself  from practice,’ och konsekvensen har 
blivit vad han beskriver som en ‘collapse of  the distinction between the subject studying the law 
and the legal practice that is the object of  study.’ Den retoriska frågan följer: ‘Where can we 
find a place for a free study of  law within a culture wholly permeated by law’s rules? If  law’s 
rule claims both reason and will as its foundation, what place is left for a form of  scholarship 
that insists on a neutral stance toward law?’   53

Den ställda diagnosen inom amerikanska legal studies resonerar väl med situationen inom 
svensk rättsvetenskap: var finns den rena teorin? Kan det vara så, att även svenska lärare i 
juridik är ‘so committed to the rule of  law that the very idea of  a discipline of  study outside of  
the practice of  law is suspect?’   54

För att bereda marken för ett humanistiskt studium, föreslår Kahn, att forskaren tydligare 
markerar sin distans gentemot det som ovan betecknats som den praktisk-juridiska nyttans 
främsta uttryck, oaktat man tar sikte på yrkespremissen eller den gällande rättens internaliserade 
giltighet: ‘Studying the law, we become part of  it,’ och resultatet har, enligt honom, blivit att 
‘[w]e seem to be just as incapable of  studying the rule of  law as scholars of  the eighteenth and 
nineteenth century were of  studying Christianity.’  Det gäller därför att lära sig av teologerna 55

och religionsvetarna, som tvangs acceptera ett förvetenskapligande av disciplinen bortom det 
trosinterna paradigmet. Som han instruktivt sammanfattar skedet, till fullo överförbart på 
svenska förhållanden: ‘Until the turn of  the twentieth century, the study of  Christianity was not 
an intellectual discipline. It was, instead, a part of  religious practice. Its aim was the progressive 
realization of  a Christian order in the world – reform within the Christian community, and 
conversion abroad. Only when the theological project became capable of  suspending belief  in 
the object of  its study could a real discipline of  religious study emerge.’   56

Forskaren måste med vetenskapliga medel undvika, enligt Kahn, att förfela sin rent 
teoretiska ambition med en prima facie yrkesnytta, vad han beskriver som att ‘impress law’s 
conception of  reform upon the theoretical discipline, before the intellectual inquiry even 
begins.’ Det som krävs är i stället en artskild utgångspunkt, som skapar ‘an imaginative distance 
that shakes off  the scholarly compulsion,’ att alltid vara praktiskt juridiskt nyttig.  Betonas bör 57

de valda orden ‘artskild utgångspunkt’ eftersom Kahns svar är kulturantroplogi, med ett 
resonemang till fullo överförbart på annan humanistisk forskning, som filosofi, historia och 

 Kahn, 1999, s. 1 och 7.53

 A.a., s. 3.54

 A.a., s. 2.55
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arkeologi. Ett sådant studium får inte utgå från någon giltighet, vad Kahn benämner ‘from the 
perspective of  their validity,’ och får följdriktigt inte avse eller förutsätta någon praktisk juridisk 
nytta: ‘A cultural study of  law is precisely not a part of  the practice of  law. It should not, 
therefore, be asked to reform law. It has nothing to say in this respect.’ Som han sammanfattar 
projektet: ‘The critical turn is a turn away from the professional school and back to the 
disciplines of  philosophy, psychology, anthropology, and history. We can know more about 
ourselves. This is all that a cultural study of  law can promise.’  Den juridiska nytta som därmed 58

avses är en rent teoretisk nytta, grundad i en humanistisk vetenskaplighet utan annan 
intellektuell avnämare än kunskapen själv. För att citera ovan slutsats: ‘Att ställa frågan om en 
sådan undervisnings praktiska nytta vore att missförstå kunskapen. Det är helt enkelt fel på 
frågan.’  

3. Elefanten i rummet: rättshistoria som varken praktisk eller teoretisk? Till Kahn återkommer 
avhandlingen redan i kapitlet ‘Konfessionell’, för att sättas in i avhandlingens bredare 
metodologiska och teoretiska sammanhang. I det följande skall diskussionen fokuseras på vad 
som måste benämnas en elefant i det svenska juridiska undervisningensrummet, nämligen 
rättshistorien. Var hör den hemma?  

Rättshistoria utgör inom ramen för det juridiska obligatoriet tvångskunskap. Det handlar 
därmed inte om fri historisk forskning utan om en historisk undervisning som sker på ofri 
grund. Så länge en historisk kunskap åsyftar fostrandet av en jurist, och detta sker i form av 
obligatorisk juridisk kunskap, så gör den anspråk på juridisk nytta och får därmed även 
acceptera de för de moderna humanistiska vetenskaperna förfelande utgångspunkterna med 
giltighet och a priori sammanhang. En historieundervisning som mer eller mindre direkt låter sig 
förbindas med våldsmonopolets verkställighet blottar dess företrädare, rättshistorikern, för 
historikerns tendenskritik.  

Inte nog därmed, frågan måste ställas varför det behövs särskilda rättshistoriker – eller 
rättsfilosofer och -komparatister för den delen – givet att det står de juridiska lärarna fritt att 
inkludera lärdomar av historisk art – eller filosofisk och antropologisk – i såväl undervisning 
som författande av läroböcker. Det sker också i hög grad. Det räcker med att göra en hastig 
inventering av litteraturen i civilrätt, för att notera den mängd hänvisningar som sker till äldre 
lagar, förarbeten samt andra rättsordningar. Några exempel kan illustrera denna tendens. Jan 
Hellner diskuterar kontraktstyper utifrån historiska förebilder, med påpekandet, att man ‘[i] den 
nutida svenska rätten [inte kan] utgå från så fasta kontraktstyper som i 1734 års lag eller i den 
romerska rätten.’ Och vad gäller det ökade avståndet gentemot en äldre köplag, som 1990 års 
köplag under tre decenniers praxis erfarit, betonar han det nödvändiga, i ‘att söka förlika 
gammalt och nytt.’  Torgny Håstad skriver att förarbetena till 1914 års kommissionslag 59

‘fortfarande är av stort intresse,’  för att nämna endast en av de lagar som bereds historisk 60

fördjupning, vilket följs upp med återkommande hänvisningar till dem. Mats Glavås och Mikael 
Hanssons nydanande Arbetsrätt inleder med vad som ur undervisningshänseende måste 
betraktas som ett tämligen anspråksfullt kapitel, bestående till stor del av historiska, filosofiska, 
sociologiska och allmänrättsliga kunskaper, en prioritering som sätter tonen för resten av den 

 A.a., s. 40.58

 Hellner/Hager/Persson, 2020, s. 25 och 30.59

 Torgny Håstad, Köprätt: och annan kontraktsrätt, 6., omarb. uppl., Iustus, Uppsala, 2009, s. 313, n. 16.60
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teoretiskt ambitiösa och utmanande läroboken på 673 sidor.  Vad sedan gäller den för 1992 års 61

studieordning i Uppsala skapade läroboken i praktisk juridisk metod, motiverar Bert Lehrberg 
värdet av forskningens ‘rättshistoriska och rättsjämförande undersökningar för att få en bild av 
vilka lösningar som tillämpats och hur de fungerat i ett historiskt perspektiv och i andra länder’ 
samt den historiska bakgrundskunskapens klargörande av ‘sådant tankegods som av olika skäl 
ingår i den svenska rättskulturens historiska arv och som därför kommit att få särskild betydelse 
för det juridiska tänkandet eller för synen på de aktuella frågorna i Sverige idag.’  När dessa 62

experter inom civilrätten anser det behövligt med en historisk hänvisning, får man förmoda att 
den fyller ett genomtänkt syfte inom ramen för den tilltänkta positivrättsliga undervisningen. 
Givet denna rikliga mängd historia, eller annan kompletterande kunskap, måste frågan ställas, 
vilket syfte en dessa sex terminer efterkommande särskild rättshistorisk lärdom tjänar.  

Det ligger i farans riktning, att en undervisning som sker utanför positiv rätt, men som 
avser en komplettering av denna positiva rätt, de facto innebär en överprövning eller justering av 
densamma. Så länge en historiker av nöden måste vara praktiskt juridiskt nyttig, så spiller nyttan 
lätt över i ett inläsande av eget tankegods. Detta inverkar på rättsbegreppet och blottar rätts-
historikern för juristens tendenskritik. Det finns i ett historiskt perspektiv tydliga tendenser 
bland rättshistoriker, att skapa en egen diskurs utifrån en konstruktiv och idealistiskt präglad 
vision av en annorlunda juridik och jurist, ofta med europeiserande – juristen som god europé 
– eller rent av globaliserande förtecken, kopplade till en önskan om helt nya läroböcker.  

Denna syn på ämnet i Sverige har främst företrätts av Kjell Åke Modéer och hans rätts-
historiska skolbildning i Lund, vars slutgiltiga programförklaringar för en ‘praktisk rätts-
historia,’  som med ett bruk av historisk och komparativ kunskap söker att skapa ‘argument’ 63

inom ramen för ämnets ‘rättspolitiska’ syfte, utkom i några skrifter 2009, efter några decenniers 
bearbetning, främst bland dem läroboken Juristernas nära förflutna.  Modéer anknyter därmed 64

till den mer hävdvunnet och klart idealistiskt präglade rättshistoriska undervisning, som ingår i 
de flesta kontinentaleuropeiska juristutbildningar.  Rolf  Nygren i Uppsala och Claes Peterson i 65

Stockholm accepterar emellertid den moderna historievetenskapens krav på rättshistorisk 
kunskap, Nygren i egenskap av historiker och Peterson i egenskap av jurist. De drog också de 
logiska slutsatserna av denna hållning, genom att avskaffa traditionell rättshistorisk under-
visning. Uppsala och Stockholm är i detta avståndstagande förblivna, även om professorerna 
gått i pension. 

 Mats Glavå och Mikael Hansson, Arbetsrätt, 4 uppl., Lund 2020.61

 Bert Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 12 uppl., Uppsala 2020, s. 204 och 225.62

 Kjell Å Modéer, Det historiska argumentet i senmodern rättslig diskurs, Svensk Juristtidning 2009, s. 352.63

 Kjell Å. Modéer, Juristernas nära förflutna. Rättskulturer i förändring, Stockholm 2009; Kjell Å Modéer och Per Nilsén, 64

‘Introduction,’ i Kjell Å Modéer and Per Nilsén (red.), How to teach European comparative legal history. Workshop at the 
Faculty of  Law, Lund University 19-20 August 2009, Lund 2009, s. 9–10; Kjell Å Modéer, ‘Is European Comparative Legal 
History Running Wild?,’ in: Kjell Å Modéer och Per Nilsén (red.), How to teach European comparative legal history. Workshop 
at the Faculty of  Law, Lund University 19–20 August 2009, Lund 2009, s. 13–19.

 Författaren är inte bekant med några publikationer, där dagens lundensiska rättshistoriker klargör hur undervisning 65

förhåller sig till det modéerska arvet.
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7 Den historiska kunskapens relativa nytta 

Varför skulle man ta upp tid med att läsa en helt tillbakablickande 
historiekurs som uppenbarligen inte hade någon relevans för det 
träffade yrkesvalet. (Claes Peterson, 1997) 

Inga läpparnas bekännelse om motsatsen kunde i längden dölja 
det hårda faktum att studenter blev bra jurister utan att veta ett 
dugg om locatio-conductio, pignus, Digesta, kanoniska 
äktenskapshinder, glossatorer, fridslagar, feodal maktteori eller 
medeltida arvsregler. (Rolf  Nygren, 1997) 

Rättshistorieämnets rättspolitiska uppgift är således dess pudels 
kärna. (Kjell Å Modéer, 1996) 

Följande avsnitt tar upp frågan om den historiska kunskapens nytta.  Rättshistorisk kunskap 66

kan nämligen anses så nyttig för en blivande jurist, att en kurs med namnet ‘rättshistoria’ utgör 
obligatorium vid våra svenska juridiska fakulteter. Av hävd är detta fallet. Men vari ligger dess 
praktiska juridiska nytta? Denna fråga måste ställas, i synnerhet när svaren skiftar, beroende på 
vilken rättshistoriker som får frågan. Så är fallet i Sverige. Det är till och med ett notoriskt 
faktum, sedan avregleringen av juristutbildningen på 1980-talet, att den ena fakultetens 
upplevda nödvändighet med en kurs i rättshistoria, av en annan anses helt förfelad. Ett sådant 
heterogent tillstånd bereder en utomstående en mängd angelägna frågor att ställa.  

Detta sagt, frågan om rättshistorieämnets specifika internpraktiska juridiska nytta saknar 
självständig betydelse för avhandlingen. Det centrala spörsmålet är varför frågan alls ställs. Det 
säger något väsentligt om frågeställaren, att rättshistoria presumeras utgöra praktiskt nyttig, rent 
av nödvändig, kunskap. Spörsmålet så formulerat hoppar nämligen över de rättshistoriska 
studiernas rent vetenskapliga eller teoretiska nytta.  

Denna avhandling söker att problematisera skilda nyttor. Ett sätt att problematisera dem är 
att helt enkelt nämna dem, att erkänna deras existens. Ett annat sätt är att klargöra, att 
rättshistoria som praktisk juridisk kunskap är något väsentligen annat än rättshistoria som rent 
vetenskaplig historisk kunskap. Praktisk juridisk kunskap står i relation till ett praktiskt syfte. 
Rent vetenskaplig historisk kunskap relaterar till ett helt annat kunskapssyfte. Frågan som måste 
ställas är, i vad mån dessa syften har med varandra att skaffa. Historikern förhåller sig normalt 
sett agnostisk i förhållande till den praktiska nyttan av historisk kunskap, allt medan juristen 
förhåller sig dogmatisk i förhållande till den praktiska nyttan av historisk, och annan, kunskap.  

Detta kapitel tar upp den historiska kunskapens relativa nytta i skilda jurisdiktioner. Tanken 
är att klargöra rättshistoria som ämne genom att klargöra dess nytta. Denna framträder tydligast 
genom en problematisering av ämnets klandrade onytta. Det handlar (1) om juristens kritik av 
en historisk kunskaps antikvariska onytta. Som det visar sig (2), delas inte juristens kritik av 
lawyern. Tvärtom, en antikvarisk onytta tas i viss mån för given i egenskap av legal history inom 
ramen för en lawyers legal studies. Historikern invänder i sin tur mot en juridisk kunskaps 
anakronistiska nytta, med en betoning på var en sådan kunskap hörde mer naturligen hemma, 

 Frågan kunde lika gärna ställas om den antropologiska, filosofiska eller etnologiska kunskapens nytta. Kapitlet handlar 66

med andra ord mindre om historisk kunskap i sig, mer om juristens nytta av en viss typ av kunskap, som i andra 
sammanhang skulle benämnas historisk, antropologisk, filosofisk eller etnologisk, men som inom ramen för juristens 
praktiska arbete kan förstås som juridisk kunskap. 
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nämligen i form av rättshistoria eller Rechtsgeschichte inom ramen för en rättsvetenskaplig eller 
rechtswissenschaftliche juristutbildning. Skönjer man därmed (3) en väsentlig skillnad mellan just 
legal history och Rechtsgeschichte, så till den grad (4) att man mer generellt kunde tala om en 
antikvarisk legal history och en anakronistisk Rechtsgeschichte?  

Efter att ha ställt frågan till legal history och Rechtsgeschichte, vänder kapitlet åter blicken mot 
rättshistorien. (5) Våra praktikers syn på fastighetsrättshistorien, den del av den positiva rätten 
som ansetts rättshistoriskt mest nyttig, inleder. Därefter följer (6) en diskussion kring den 
traditionella svenska rättshistoriens erkänt bristfälliga praktisk-juridiska nytta, och (7-8) vilka 
konsekvenser denna insikt, eller upplevelse, har fått för de tre lärosäten, där ämnet utåt sett 
överlevt, men där oenighet råder om dess nyttiga fortlevnad. Kapitlet avslutas med den nytta 
som rättshistoria anses bereda, dess bristande praktiska nytta till trots. Det (9) handlar hos våra 
rättshistoriker om att fostra en god jurist, men (10) där förståelsen av ‘god’ skiljer sig markant 
och signifikativt. Två lärosäten är av underordnat intresse. (11) Stockholms rättsgenetik 
företräder en rent juridisk förståelse av den historia som undervisas och innebär därmed ett 
avskaffande och avståndstagande från rättshistoria i egenskap av historisk kunskap, medan (12) 
Uppsalas rättshistoriska undervisning motiverats med rättsempiriska argument men förverk-
ligats medelst komparativa, och, i viss mån likt Stockholm, innebär ett de facto avskaffande, om 
än till förmån för en juridisk omvärldsorientering. Det är främst (13) Lund som är av intresse 
för den fortsatta diskussionen, med ett nyidealistiskt koncipierat ämne som tar sikte på student-
ens rättsliga identitet. Det är Kjell Åke Modéer som under sin långa tid vid professuren sökt att 
styra ämnet i riktning mot en rättskulturellt förankrad komparativ dimension med tydliga ideal-
istiska, konstruktiva och rättspolitiska förtecken. Kapitlet avslutar med (14) en sammanfattning 
av rättshistoriens upplevda nytta, betraktad ur de tre fakulteternas disparata instansers tvångs-
kunskap.  

I. Antikvarisk onytta eller anakronistisk nytta 

Det finns anledning att klargöra en väsentlig aspekt kring den historiska kunskapens nytta, 
betraktad utifrån dess klandrade onytta. När den enes antikvariska kunskap ställs mot den 
andres anakronistiska bruk, framträder kontrasten tydligare mellan den historiska kunskapens 
betingade lärdoms- eller bildningsnytta och den juridiska kunskapens yrkesbetingade bruk-
snytta. När man klandrar någon för att bedriva antikvarisk rättshistoria, tar inte klandret sikte på 
kunskapen i sig, vilken alltså kan vara korrekt, utan på dess bristande nytta för det avsedda 
syftet att bereda relevant juridisk kunskap, medan klandret mot anakronistisk rättshistoria tar 
sikte på den förfelade kunskapen i sig, vilken alltså anses vara inkorrekt och ur ett historie-
vetenskapligt källkritiskt perspektiv tendentiös. En sådan kunskap förfelar syftet att bereda 
tillförlitlig historisk kunskap och är därmed vetenskapligt otillåten. Nyttan förstås i båda fall i 
ljuset av onyttan. Frågan som läsaren måste ställa sig är, i vad mån dessa skilda syner på nytta 
och onytta kan samexistera.  

1. Klander mot antikvarisk rättshistoria. Det finns en förklarlig tendens inom rättshistorisk 
forskning, att bedriva ett antikvarisk studium utan konkretare relevanspremiss. Det kunde sägas 
ligga i farans riktning, när en forskning avser den historiska kunskapen i sig. Som retshistorikern 
Stig Jørgensen uttrycker det, så kan ämnet i egenskap av historisk kunskap ‘gennem sine 
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analyser af  de retlige forløb at kaste lys over dette delaspekt af  historien, for at de retlige 
institutioners og normers udvikling kan give – oftest meget væsentlige – bidrag til forklaringen 
af  den øvrige samfundsudvikling.’  Men denna egenskap kan även vändas till kritik. En yrkes67 -
förberedande undervisning, i vart fall en obligatorisk sådan, kan inte tjäna sin egna kunskaps 
syfte utan måste ställas i relation till dess yrkesförberedande syfte, vilket vid en juridisk fakultet 
är juristens praktiska juridiska förmåga. Jørgensen beskriver det som att ‘retshistorien er da at 
tjene som hjælpevidenskab for den øvrige juridiske videnskab: dogmatikken og retspolitikken.’ 
Det handlar i så måtto icke om ett okritiskt förhållningssätt, men ej heller ett externkritiskt, 
utan snarare om ett juridiskt internkritiskt fungerade studium, där 

[r]etshistorien kan både være et fortolkningsbidrag til dogmatikken, især når ældre lovbestemmelser har 
henstået uændret i længre tid, men kan som sagt også være et middel till en blandet fortolkende of  kritisk 
holdning, for så vidt som den ved at undersøge årsager og begrundelser for ældre eksisterende regler kan 
give oplysning om de formål og behov, som har givet anledning til en bestemt tolkning, medens ændringer 
i samfundsudviklingen kan have ændret dette intresseleje så meget, at en nytolkning kan være både 
begrundet og tilladelig.   68

Båda dessa kunskapsarter förutsätter enligt Jørgensen ett hermeneutiskt element samt en solid 
historisk kunskap, men så länge juristerna har behov av retshistoriker i form av undervisning och 
forskning, så ‘må retshistorikeren beherske den eksisterende dogmatik og altså føre denne tilbage 
i tiden, medens historikeren mere er interesseret i udviklingsforløbet den modsatte vej,’ vilket 
föranleder slutsatsen att retshistorikern ‘skal med andre ord helst være jurist for at kunne tjene 
som arsenal for juristen.’  Juristen tarvar med andra ord ingen antikvarisk kunskap, utan yrkes69 -
nyttig kunskap – ‘føre den eksisterende dogmatik tilbage i tiden’ – medan historikern värjer sig 
för anakronismen, i sin strävan efter sund historisk kunskap – ‘føre den eksisterende dogmatik 
den modsatte vej’. När kunskapen av juristen inte längre upplevs tjäna det för den juridiska 
undervisningen avsedda syftet, så resulterar den följdriktigt i klander om onytta.  

Det finns inte anledning att ta ställning till Jørgensens rekommendation. Det är hans klar-
görande av de två skilda syftena som är av betydelse och frågan måste ställas, hur dessa syften 
har samverkat i svensk rättshistorisk undervisning. Det framgår nämligen av en översiktlig 
läsning av upplevelserna av denna undervisning, att den under längre perioder skall ha haft en 
tendens till antikvarisk kunskap.  

En anledning till upplevelsen av en rättshistorisk tvångsundervisning som antikvarisk, torde 
vara inställningen som gör sig påmind hos människor som inte delar den gränsdragning som 
läraren gör för vad för slags historia är relevant. Den kunskap om det förflutna som förmedlas 
kanske inte upplevs äga den relevans inom en härskande praktisk juridisk mening som läraren 
gör gällande. Den praktiske jurist som en gång var student, och som tillbakablickande konstat-
erar att den obligatoriska kursen i rättshistoria saknade relevans, anser förmodligen att det 
förflutna, som figurerade i kursen, kunde avgränsas från det förflutna, som inom ramen för den 
positivrättsliga undervisningen visade sig praktiskt juridiskt relevant. Den särskilda 
rättshistoriska kunskapen kunde därmed betraktas som avslutad. Ett avgränsat och avslutat 
förflutet är ju per definition av antikvarisk art och fyller endast ett allmänbildande syfte. Som 
John Bratt 1966 med viss humor mindes de anteckningar från K G Westmans rättshistoriska 
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undervisning, som hans studiekamrater lånade utan att återbörda dem: ‘Eftersom min fortsatta 
bana på intet sätt krävde kunskap om institutet kungsådra och vad därtill hör, tar jag förlusten 
lätt.’   70

Rättshistorikern kanske är av en helt annan mening, och svarar den jurist som minns under-
visningen som antikvarisk, och därmed onyttig, att han inte förstod dess egentliga syfte. Det 
kan ju vara så, att även rättshistorikern är övertygad om, att en viss kunskap om det förflutna 
saknar omedelbar praktisk nytta, men att han anser den ha en medelbar nytta, vare så 
karaktärsdanande eller juridiskt grundläggande, och att en god jurist måste förstå och lära sig att 
uppskatta denna medelbara nytta. Studenten skall lära av historien, och för detta syfte måste 
läraren värdera och moralisera. Det handlar därmed inte om att förmedla en historisk kunskap, 
utan en i grund juridisk kunskap, där studenten skall präglas in i en rättslig identitet, exempelvis 
till att se sig som svensk, europé eller rent av global jurist, och tolka in denna historiskt beting-
ade självbild i källmaterialet, oavsett vad lagar, rättsfall eller förarbeten må säga. Det handlar om 
att föra studenten bortom den gällande rättens rent praktiska dimension, till något som hör det 
lärt inlästa till.  

Rättshistorisk undervisning som ett sätt att lära av historien torde ha en, relativt i synnerhet 
kontinentaleuropeiska jurisdiktioner, ganska svag ställning i Sverige. När en rättshistoriker som 
Strömholm nyttjar själva ordet ‘rättshistorisk’ som ett mer ‘neutralt’ men i övrigt liktydigt ord 
avseende en äldre lageditions ‘antikvarisk[a]’ prägel,  och Göran Inger, enligt hans efterlevande 71

hustru, såg det som själva utgångspunkten för sin lärobok, ‘att hålla avstånd mellan rättshistoria 
och gällande rätt,’ varför det ‘icke [heller] varit påkallat att nu göra tillägg avseende de senaste 
fem åren,’  så förvånar det inte. Tanken känns igen. En sådan rättshistoria bygger på 72

antikvarisk kunskap om rättens historia och fyller ett främst allmänbildande syfte. Den svenska 
utgångspunkten framstår i viss mån som hävdvunnet historisk snarare än juridisk, och då i 
synnerhet i Uppsala där den mer tongivande historiskt rättshistoriska traditionen har haft sitt 
fäste. Den upplevda onyttan av det antikvariska ligger följdriktigt i farans riktning.  

Det fanns länge en tradition inom svensk rättshistorieundervisning, att fokusera på äldre 
tider, något som resulterat i en återkommande kritik i statliga utredningar. 1953 års betänkande 
menade, att de rättshistoriska studierna ‘understundom utformats såsom ett tillägnande av 
äldre, främst medeltida svensk […] rätts innehåll jämväl beträffande detaljer, som ej förtjäna 
annat namn än antikviteter eller kuriositeter.’  Till detta bidrog förstås lagstiftarens agerande, 73

där äldre lagar pietetslöst reducerades till antikvarisk irrelevans, i synnerhet i ljuset av bygget av 
det moderna Sverige med dess välfärdsstat och folkhem. Som Nygren uttrycker saken, kunde 
‘den politiska och sociala utvecklingen’ sägas ha ‘gjort de rättshistoriska forskningsresultaten 
irrelevanta för det moderna samhällsbygget.’  Men även av rättshistoriker själva, när de ‘levde i 74

sin forskningstematik huvudsakligen kvar i en nationell medeltid,’  med ett förutsägbart 75

 John Bratt, ‘Minnen från min studietid i Uppsala 1912-1917.’ Anförande hållet inför föreningen Gamla Uppsalajurister 70
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genomslag i läroböckerna, med ‘en tydlig skillnad mellan [Ditlev] Tamms och [Erik] Anners å 
ena sidan och [Göran] Inger å den andra i synen på när rättshistorien antas sluta och “den 
gällande rättens” epok börja.’   76

Claes Peterson kan endast ge sitt bifall till denna kritik, som han menar riskerar att reducera 
rättshistoriker till ett slags ‘rättens arkeologer som går på rättshistoriens soptipp och letar rester 
[…] [varmed inskränkes] forskningsuppgiften till att uteslutande beskriva och förklara redan 
avslutade händelseförlopp.’ Det förflutna bereder därmed inte någon egentlig relevans för en 
aktuell ‘normativitet’ utan markerar snarare ett ‘utanförskap’ gentemot nuet, med en ‘ringa 
betydelse för rättstillämpningen.’ Rättshistorien har i denna antikvariska tillvaro följdriktigt 
‘kommit att uppfattas och även framställas som något annorlunda än rättsstudiet i övrigt,’ och 
med ‘kravet på specialistkunskap’ så medverkade rättshistorikerna, enligt Peterson, ‘till att 
verksamheten fick något esoteriskt över sig.’  Det är en tankegång som får ett tydligt eko hos 77

hans lärjungar, som menar att denna mer historiskt betingade så kallade yttre rättshistoria 
välkomnas av ‘bekväma’ lärare, med det tillagda pekfingret, att ‘lärarnas bekvämlighet bör 
kanske inte vara det enda rättesnöret för en utbildning med vetenskapliga ambitioner.’  Den 78

rättsgenetiska lösningen på problemet med rättshistoriens förlorade juridiska nytta är dess 
fullständiga utrangerande. Med utgångspunkten, att ‘endast det som har direkt relevans för det 
rättsdogmatiska studiet kan försvaras som ett juridiskt ämne,’ så följer slutsatsen, att ‘[d]et 
övriga – rättens historia – skall överlämnas till historiker/specialister.’  Den historiska kunskap79 -
en saknar därmed ej endast självständig betydelse. Med betoningen lagd på ‘direkt relevans’ tas 
även avstånd från den medelbara nytta som en statsbärande historisk kunskap kunde tjäna i 
egenskap av karaktärsdanande kunskap hos juristen.  

Diskussionen kring det antikvariska återfinns även bland Rechtshistoriker. Ett exempel i en i 
övrigt rik debatt kring syften och funktion räcker, eftersom det sammanfattar väl den konflikt 
som funnits mellan stridande intressen. Bernard Windscheid, här återgiven av Erik Wolff, 
klargjorde sin syn på den roll ämnet hade att spela inom ramen för en rättsvetenskap, nämligen 
att ‘Die Rechtsgeschichte müsse von den antiquarischen Wissenschaften zwar unterstützt, aber 
grundsätzlich geschieden werden. Sie diene der Gegenwart.’ Givet en sådan avgränsning, vilken 
kan sägas utgöra en hävdvunnen positivrättsligt rechtswissenschaftliche ståndpunkt, kunde nästa 
generation rikta sitt klander mot Hermann Conrads habilitationsskrift, utifrån anklagelsen att 
den var ‘weder juristisch, noch rechtsgeschichtlich, sondern antiquarisch.’   80

Denna syn på ämnet, främst utifrån dess upplevda juridiska nytta, måste ställas i relation till 
dess plats i utbildningen. Rechtsgeschichte som kunskap utgör nämligen en del av den juridik som 
en jurist skall kunna vid den Staatsexamen, som bereder tillträde till notarietjänst och en eventuell 
domarkarriär. I så måtto kunde den sägas vara obligatorisk. Den juridiska nyttan följer i enlig-
het, med dess relegering av antikvarisk allmänbildande kunskap till den mer privata intresse-
sfären. Att sedan ytterst få kommissionsledamöter vid en Staatsexamen kan sin Rechtsgeschichte till-

 Nygren, 2002, s. 78.76

 Peterson, 2002, s. 53–56.77

 Gunnerstad, Lyles, och Nordquist, Rättshistoria – ett ämne i tiden, s. 179 f.78
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räckligt väl för att vilja pröva juristerna, hör till den praktiska juridikens verklighet. Vid 
universiteten är i vart fall Rechtsgeschichte ett av flera Grundlagenfächer, om ämnet alls företrädes, av 
vilka studenten normalt sett väljer ett. Valmöjligheten antyder vad som är ovedersägligt, 
nämligen att tyska juridiska fakulteter, eller kanske snarare deras beslutande politiska för-
samlingar, inte ser den historiska kunskapen som i sig nödvändig, och därmed ej heller gjort 
den obligatorisk, annat än som ett val bland andra ämnen, som Rechtssoziologie, Verfassungs-
geschichte och Rechtsphilosophie. Annorlunda ter sig situationen i Schweiz och Österrike samt i 
synnerhet Frankrike och Italien, där historiska kunskaper ingår som delar av obligatoriska 
studiemoment på ett tydligare markerat sätt än i Tyskland.  

2. Klander mot anakronistisk rättshistoria. Bland legal historians, vilka tydligare anknyter till en syn 
på ämnet som historia, förekommer inte begreppet antikvariskt nämnvärt ofta, om alls. Snarare 
tar legal historians kritik sikte på ett i grunden omvänt problem, nämligen en historieskrivning 
som läser in sina egna värderingar bakåt i tiden, med en resulterande ‘anachronism’. John Baker 
yttrar i artikeln ‘Why the History of  English Law Has not Been Finished,’ vad gäller ett särskilt 
källmaterial, att ‘[h]ere again we may be guilty of  anachronism if  we condemn these as obvious 
faults, assuming the reports to have been intended as a coherently edited chronicle of  English 
jurisprudence.’  Utmaningen, enligt de flesta legal historians, är att göra det förflutna rättvisa, i 81

möjligaste mån utifrån dess egna villkor, varvid även de mest angelägna egna spörsmål måste 
läggas åt sidan, så att författaren inte läser in problemställningar i ett källmaterial, vars ur-
sprungliga läsare skulle finna dem missvisande.  

Baker medger svårigheterna med att lägga sina egna förutfattade frågeställningar åt sidan, 
‘but real history, Maitland’s kind of  history, requires us to understand the past in its own terms.’ 
Det gäller därmed, att, till skillnad från en praktisk jurist som har som plikt att läsa in sin egen 
frågeställning i materialet, undvika att läsa in dessa dagsaktuella juridiska behov i äldre material. 
‘The legal historian must therefore approach his cases in two dimensions, and be alive to the 
textual corruption and doctrinal flexibility inherent in the modes of  transmitting case-law from 
one generation to the next.’  Som Maitland uttryckte saken för ett drygt sekel sedan, ‘[i]f  we 82

try to make history the handmaid of  dogma she will soon cease to be history.’  Till skillnad 83

från juristens i föregående punkt redovisade fordran på historisk kunskap att vara juridiskt 
nyttig, förutsätter denna syn på ämnet ett värdesättande av historisk kunskap för sin egen skull. 
Vaksamheten gentemot en anakronistisk läsning är följdriktig.  

Det är värt att påminna om den ställning som juridisk undervisning har mer generellt i 
England. De juridiska studiernas syfte inom common law, och då i synnerhet i England, av att 
förbereda en lawyer snarare än att prägla en domare, gör att det saknas direkt koppling till vålds-
monopolet. Denna utgångspunkt torde bidra till den större frihet man finner hos samtliga 
lärare, och därmed även till den uppenbara frihet ämnesföreträdare visar gentemot ett antik-
variskt studium. Men framför allt så behövs det inte någon law degree från universitet för en 
karriär som lawyer, en antydan om den akademiska undervisningens såväl relativa obetydlighet 
som frihet. Och vad legal history gäller, har ämnets företrädare sällan gett uttryck åt ett krav på 
obligatorium.  

 Baker, 2000, s. 73.81
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Detta sagt, Baker har klargjort synen på historisk kunskap som en naturlig del av förståelsen av 
engelsk rätt, för ‘[u]nless we regard law as no more than a body of  randomly changing rules, its 
history must be an essential dimension in its study,’  och visst kan en historiker anmäla 84

invändningar även mot ett dylikt relevansgörande. Men då måste ihågkommas, att en historisk 
dimension hör till ett studium av English law på ett sätt som kan framstå som främmande för 
utomstående. Till detta kommer egenheten, att Baker själv inte är professor i legal history utan i 
English law, en omständighet som är bruklig inom legal history. Tanken låter sig i vart fall tänkas, 
att det faktum, att engelska legal historians normalt sett aldrig är anställda som legal historians, 
bidrar till viljan att bereda den historiska kunskapen en särställning på ett sätt som inte verkar 
fallet bland jurister, som i stället anställs som uttryckligen rättshistoriker eller Rechtshistoriker, och 
där de, medelst en historisk kompetens av dogmatiskt snitt, nödgas styrka sin juridiska 
kompetens och tillhörighet. Frågan måste ställas, om än den inte låter sig enkelt besvaras.  

Något obligatorium för legal history har aldrig varit aktuellt, kanske inte ens realistiskt. 
Professorn i Oxford från förra sekelskiftet, William H Holdsworth, pläderade för ‘a recon-
sideration of  the position of  the history of  English law in the legal curriculum [as] of  all the 
needed reforms the most pressing.’ Han menade att ‘[t]his [legal historical] knowledge if  thus 
generally taught, will come to be recognized by the profession as the basis of  a scientific 
knowledge of  the law; and our successors will look back to the days when the lawyer was not 
expected to possess it, and had no adequate means of  acquiring it, with as much wonder as we 
now look back to the days when there was no teaching of  the principles of  English law.’  Men 85

Holdsworth skrev inte historien. Han framstår snarare som ett tillfälligt undantag i en tid då 
entusiasmen snarare låg i universitetsutbildningens formativa skede än i ämnets självklarhet 
såsom ingrediens i en lawyeridentitet.  

3. ‘Legal history as history rather than law’. Dagens situation är den som gällt allt sedan juridik i 
form av engelsk rätt begynte såsom studieämne vid universiteten, från Blackstone och framåt, 
även om grunden för att situationen är som den är har varierat. I dag betonas den mer eller 
mindre fullständiga åtskillnaden mellan rätt och historia, och med så vattentäta skott mellan 
dessa ämnen finns av förklarliga skäl ringa utrymme att begära ett obligatorium inom ett 
juridiskt studium. Åtskillnaden förtjänar en juridiskt klargörande kommentar.  

Enligt Baker så bygger legal history som disciplin i hög grad på arvet efter F.W. Maitland. Det 
var han som avgränsade och klargjorde de två styrande logikerna, ‘the logic of  authority (as 
used by the practising lawyer) and the logic of  evidence (as used by the historian),’ och 
grundlade därigenom ‘the scholarly study of  English legal history.’ Kopplingen till historie-
ämnet är för vissa så stark, att Maitlands insats, med dennes upptagande av ‘the German school 
of  document-based history, which had begun to influence historians in England,’ av vissa anses 
ha utgjort grunden ‘of  English history in general,’ ett omdöme som Baker tillskriver G. R. 
Elton.  Det handlade om texter, ‘the foundation of  all history,’  och i dessa texters bearbet86 87 -
ning så växte, enligt Baker, hos Maitland fram en ‘approach to legal history, which we now take 
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for granted, [which] was to uncover as far as possible the original records and writings that 
constitute the body of  contemporary evidence, and then to interpret them according to the 
social and intellectual setting in which they were produced.’  Det förtjänar att påminna om, att 88

Maitlands gärning tangerar det uppbrott från en äldre historievetenskap som sker i Sverige med 
början kring sekelskiftet, och vars frön i form av en alltmer självständig historiedisciplin vid de 
svenska universiteten framstår som sådda i slutet av 1800-talet, och som tog sig konkret uttryck 
i reformen av de filosofiska fakulteterna år 1889.  

Maitlands metodologiska åtskillnad mellan juridik och historia avsåg att undvika den 
tendens till anakronistisk historieskrivning, som hos lawyers i hans tid var regel snarare än 
undantag. ‘Legal history [in 1888] had not yet been separated from the study and practice of  
law, and lawyers were prone to anachronism.’  Bodelningen mellan juridik och historia, med 89

dess resulterande acceptans av och betoning på den historiska kunskapens självständiga 
betydelse, bidrog till att ämnet aldrig kunde utgöra något obligatorium. Theodore Plucknett, 
skolad historiker och med tiden även lawyer och under åren 1931-1963 den professor som 
innehade den första, och länge enda, lärostolen i ämnet i England, vid London School of  
Economics, menade bodelningens faktum vara till legal historys fromma. Hans uttalande är 
signifikativt för en historisk grundsyn på kunskapen: ‘It never was a true marriage, and legal 
history is now free to take a friendly, if  objective view of  the law. And therein lies its value and 
intellectual justification.’  Det handlar med andra ord om ämnets vetenskapliga grund, med ett 90

främjande av en mer objektiv och perspektivberikande historieskrivning.  
Baker kompletterar bodelningen med klargörandet, att ‘legal history is history rather than 

law.’ Det i sin tur väcker spörsmålet ‘what is law, for the purposes of  legal history?’  Hänvis91 -
ningen går naturligt till Maitland, som i sitt berömda föredrag från 1911, ‘Why the History of  
English Law is not Written,’ satte en tydlig fokusering på dokumenten, snarare än någon a priori 
legal theory eller legal reality som kunde styra och dirigera frågorna. ‘A mixture of  legal dogma and 
legal history is in general an unsatisfactory compound. I do not say,’ fortsatte han, ‘that there 
are not judgements and text-books which have achieved the difficult task of  combining the 
results of  deep historical research with luminous and accurate exposition of  existing law – 
neither confounding the dogma nor perverting the history; but the task is difficult.’  Den fråga 92

som ställs blir, i vad mån källmaterial funnes att ta till, för att kunna återskapa en svunnen tid. 
Som Baker ett knappt sekel senare formulerade problemet, kunde ‘history [not] be written in 
any reliable way until the best evidence has been harvested.’ Och om de funnes, hur skulle de då 
förstås?, för ‘[t]he better question is whether we are concentrating enough on the right kind of  
evidence in the right kind of  way.’   93

Detta är historievetenskapligt grundade förutsättningar, som uppställs för att om möjligt 
stävja de tendenser till anakronistiska slutsatser och historieskrivningar, som så ofta präglat en 
återblick dikterad av den upplevt behövda ‘logic of  authority’ och som finns inbyggd i lawyering. 
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Maitlands ord från 1911 är anmärkningsvärda för deras klarhet och redighet och förtjänar att 
citeras in toto: ‘That process by which old principles and old phrases are charged with a new 
content, is from the lawyer’s point of  view an evolution of  the true intent and meaning of  the 
old law: from the historian’s point of  view it is almost of  necessity a process of  perversion and 
misunderstanding. Thus we are tempted to mix up two different logics, the logic of  authority, 
and the logic of  evidence. What the lawyer wants is authority and the newer the better; what 
the historian wants is evidence and the older the better.’  Det förtjänar att påminna om att 94

denna historiska tankegång formulerades samma år som Lauritz Weibulls berömda Kritiska 
undersökningar.  95

En lawyer behöver sin juridik, och det innebär att han söker efter argument som stödjer den 
process han bedriver. Eller dömer, i egenskap av judge. Det ligger i det praktiska arbetets natur. 
Syftet styr kunskapen. Som Plucknett uttrycker en lawyers yrkesplikt gentemot ett historiskt 
material: ‘history [for the busy practical man] not only may, but must, illuminate the law, and so 
his documents will be interpolated, and even fabricated, to serve the greater end of  clarifying, 
correcting or justifying the law.’  Maitland illustrerade samma tankegång, med ett exempel taget 96

från medeltiden, och menade, att det inte vore det medeltida i sig som är intressant, utan vad i 
det medeltida som det moderna gjort till sitt, ‘to suit modern facts,’ utan hänsyn till det 
samhälle och de behov som en gång gav upphov till dem.   97

En lawyers logik inför källmaterialet var förvisso alltmer levande i Maitlands tid, med det 
fortjämt historiskt rika källmaterial som lawyers i sekelskiftets England nödgades konsultera. ‘A 
lawyer finds on his table a case about rights of  common which sends him to the Statute of  
Merton. But is it really the law of  1236 that he wants to know?’, frågar Maitland retoriskt. ‘No, 
it is the ultimate result of  the interpretations set on the statute by the judges of  twenty genera-
tions.’ Dagens lawyer må konfronteras med ett annorlunda material, men metoden som en lawyer 
tillämpar har i grunden inte nämnvärt förändrats. Denna juridiskt metodologiska kontinuitet 
kan jämföras med europeiska jurister, som vid flertalet tillfällen erfarit förändringar av mer 
väsensskild karaktär, under övergången såväl från ett mer agrart 1800- till det mentalt industrial-
iserade 1900-tal, som från en splittrad juridik till en juridik tydligare grundad i större, 
systematiskt framarbetade lagverk. Men för dem samtliga gäller, att juristens logik, likt lawyerns, 
har förblivit vid ett behov av det förflutna i tjänst hos det moderna, och ju modernare, desto 
användbarare: ‘The more modern the decision the more valuable for [the lawyer’s] purpose,’  98

som Maitland uttryckte kärnan i mötet med det juridiska källmaterialet 1911. Påminnas kan, om 
Jørgensens klargörande distinktion, citerad i kapitlets inledning: ‘For at sidstnævnte krav [at 
være til hjælp for juristerne] kan være opfyldt, må retshistorikeren beherske den eksisterende 
dogmatik og altså føre denne tilbage i tiden, medens historikeren mere er interesseret i 
udviklingsforløbet den modsatte vej.’   99
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Frågan kunde ställas i vad mån en historiker kunde rikta klander mot en lawyer i fall av bristfällig 
historisk kunskap om förfluten lag. Enligt Holdsworth, skolad i en äldre common law, kunde nog 
så ofta ‘the evil results of  the ignorance of  legal history upon the law and the lawyers [be] 
denounced by one whose exact knowledge of  the best evidence for historical facts is only 
equalled by his power of  denouncing its absence in others.’  En legal historian borde emellertid 100

visa större ödmjukhet och tillerkänna en lawyer hans sammanhang av att ‘primarily […] deciding 
present disputes, and only secondarily in extricating the facts of  history.’  Det förtjänar att 101

understryka, att Holdsworth som kanske den ende anhängaren av en mer kontinentaleuropeisk 
syn på betydelsen av historien för juridiken, likväl i Maitlands tid kunde bifalla tanken om 
bodelningen. Historikern hade att fokusera på det egna bruket av källmaterial snarare än 
praktikerns eventuellt bristande historiska förankring. Var kunskap, sitt syfte.  

Problemen torde vara uppenbara med historikerns sanningssyn och strävan efter att göra 
ett stumt förflutet rättvisa. Det förblir historikerns forum som dikterar historieskrivningen, ej 
domstolen eller något annat juridiskt forum. När Baker möter frågan vad ‘the ”law”’ var, ‘when 
different branches of  the legal system have taken embarrassingly different views of  the same 
question,’ påpekar han att frågan är principiellt ‘meaningless because, as in private international 
law, the answer depends upon the forum in which the question is raised. All these courts were 
right, by their own lights.’  Med andra ord, lärdomen om skillnaden mellan historikerns ‘law’ 102

och lawyerns ‘law’ är i viss mån överbar på skilda domstolars ‘law’, där varje sammanhang har sitt 
syfte, och med varje syfte följer en för syftet särskild och relevant kunskap.  

Därmed inte sagt att historikern förmår göra det förflutna dess egna rättvisa. Som 
Plucknett påminner läsaren, så kan historikern inte ‘altogether escape the influence of  his own 
day, and is therefore bound to emphasise elements in the past which seem to bear upon his 
own contemporary scene.’  Kraven kan naturligtvis inte ställas på något slags fullständig 103

rättvisa, för ‘it would be absurd to try to write legal history so as to accomodate and explain 
every single procedural jot and tittle,’ men Baker och andra såg sig förpliktigade, att inte överge 
ambitionen att se det förflutna i dess egna ljus bara för att det kunde synas hopplöst att uppnå 
ett slags herkuleisk fullständighet. Maitlands uppfordran till en ‘real history,’ om att bereda 
forna lawyers deras sanning, ‘to understand the past in its own terms,’ måste enligt Baker 
upprätthållas och kvarbli som ledstjärna.  En sammanblandning av ‘law and history’, som 104

faller sig så naturlig för den ovaksamme, skulle göra juridik av historien. För att åter citera 
Maitland, så var ‘the manipulation which was required to make the political precedents of  the 
middle ages serve the turn of  Whig or Tory […] a coarse and obvious distortion when 
compared with the subtle process against which the historian of  our law will have to be on his 
guard, the subtle process whereby our common law has gradually accomodated itself  to 
changed circumstances.’ Och så fort historikern tjänar en gällande rätts behov, det vill säga ‘[i]f  
we try to make history the handmaid of  dogma she will soon cease to be history.’  Denna 105
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Maitlands lärdom blev för Plucknett och andra efterkommande en historiografisk kompass. 
‘The fear [of  making history the handmaiden of  dogma] which haunted Maitland was real and 
well-grounded, and it is only because of  his example, aided by changes in the law iself, that we 
can clearly separate in our minds legal history and law. Above all, since Maitland’s death the law 
has been reformed to such an extent that much old erudition is useless, even as an 
“explanation.”’   106

Det tillkommer ytterligare en aspekt och den gällde en legal historians skolning och identitet. 
Maitland ansåg ‘a thorough training in modern law […] almost indispensable for any one who 
wishes to do good work on legal history.’ Detta innebar nu inte uttryckligen studier i juridik vid 
universitetet, vilket Maitland endast i begränsad mån bedrev, om än det må upplevas önskvärt, 
men väl en förtrogenhet med källmaterialet såsom lawyer. I detta avseende var han huvud-
sakligen pragmatisk. ‘I do not think that an Englishman will often have the patience to study 
medieval procedure and conveyancing unless he has had to study modern procedure and 
modern conveyancing and to study them professionally.’  Detta var för Maitland såväl en 107

förhoppning som en stark oro, och Baker kunde konstatera 80 år senare, att när Maitland 
yttrade ‘“Think what ten men might do in ten years by selecting, copying, indexing, digesting 
[…] ”’ så blev resultatet, att ‘the ten men did not step forward.’ Problemet var uppenbart: 
‘There was no money to pay them, no glory to be won, no glittering prizes comparable with 
those dangled before the Bar.’  Maitland visste mycket väl, att ‘[t]he only persons in this 108

country who possess very fully one of  the great requisites for the work are as a rule very 
unlikely to attempt it. They are lawyers with abundant practice or hopes of  abundant practice; 
if  they have the taste they have not the time, the ample leisure, that is necessary for historical 
research.’  Han önskade inget hellre än att ‘train up a few Cambridge men to use the Record 109

Office; but they all believe that they are going to succeed at the Bar,’ som han 1888 uppgivet 
uttryckte det i ett brev till kollegan James Barr Ames vid Harvard.  Källmaterial fanns i 110

samma överflöd. ‘Let him at least know that within a quarter of  a mile of  the chambers in 
which he sits lies the most glorious store of  material for legal history that has ever been 
collected in one place, and it is free to all like the air and the sunlight.’  I vad mån situationen 111

har förbättrats på ett mer principiellt plan är svårt att uttala sig om, men noteras kan hur Baker 
1991 klargör att ‘career prospects seem to be less well advanced by painstaking editorial work, 
which uses a wide range of  skills to illuminate the unknown, than by flamboyant essays stating 
either the obvious or the absurd in fashionable jargon.’   112

Bortom problemet med brist på villiga arbetskrafter, vilket uppenbarligen kvarstår än i dag, 
hade varje legal historian som var skolad som lawyer att bearbeta ett tankesätt som kunde bereda 
den givna uppgiften sin rättvisa. I denna spänning såg Maitland, som Baker ett sekel senare, ett 
uppenbart problem, givet den intressekonflikt som innebodde varje lawyer som historiker, näm-

 Plucknett, Legal History in England, s. 198.106

 Maitland, 1911, s. 493 f.107

 Baker, 2000, s. 65.108

 Maitland, 1911, s. 494.109

 Frederic William Maitland, Letter to Ames, 6 May 1888, i: C.H.S. Fifoot (ed.), The Letters of  F. W. Maitland (Selden Soc. 110

Suppl. Series, 1965), no. 39, s. 41.
 Maitland, 1911, s. 496.111

 Baker, 2000, s. 65.112

68
68



ligen att förena en ortodoxi som lawyer med en heterodoxi som historiker: ‘The lawyer must be 
orthodox otherwise he is no lawyer; an orthodox history seems to me a contradiction in terms.’ 
Konsekvenserna för undervisningen följde i enlighet och förtjänar sitt särskilda citerande, givet 
hur annorlunda det uppfattas av juridiska rättshistoriker, i synnerhet som det yttrades redan 
1911 och behållit sin aktualitet in i vår tid: ‘In the first place, the object of  a law school must be 
to teach law, and this is not quite the same thing as teaching the history of  law.’   113

Frågan låter sig ställas om Maitland med tillräcklig insikt kunde lokalisera en acceptabel 
lösning för tanken att en och samma person förmår härbergera skilda skolor. Plucknett fann 
tanken om nödvändigheten av juridiska studier oacceptabel, såsom varandes ett slags metod-
ologisk dogmatism främmande för den historievetenskap han såg sig tjäna. Det kan förvisso 
förklaras av att Plucknett var skolad historiker vid sidan om juridiken, men poängen gick inte 
förlorad på dåtiden, och det bör understrykas att Maitland själv, som så många efter honom, 
nyttjade legal history som ett slags forum för att plädera för lagreformer. Till detta kom att han 
inte tvekade att påminna hans inhemska läsarkrets om att tyskar och amerikaner ägde ett 
vetenskapligt intresse och nyttjade källmaterialet på ett sätt engelsmännen inte förmådde. ‘To 
know all about the Roman formulary system, that is juristic science; to know anything about 
our own formulary system, which we only abolished the other day, that would be barbarian 
pedantry,’ sammanfattade den kritik av det relativa ointresse för legal history som enligt honom 
präglade engelska forskare.  

Denna syn på det säregna i engelsk common law fick även konsekvenser för relationen med 
USA, där Maitland skönjde en relativ enhetlighet. ‘[I]n this context we cannot treat the 
Americans as foreigners; our law is their law; at times we can even be cosmopolitan enough to 
regret an arrangement of  the universe which has placed our records in one hemisphere and 
those who would make the best use of  them in another.’  Och likt sina amerikanska kollegor 114

engagerade sig Maitland även för historiens mer politiska dimension. Plucknett kunde ett halvt 
sekel efter Maitlands arbete konstatera, att ‘legal history […] in [Maitland’s] hands [was] a 
weapon for legal reform; it was the touchstone which revealed whether a rule was genuine 
living law or only a survival. To study survivals is distasteful to historians – ”if  we want 
barbarism at its best” let us go to the Salic law, was his natural reaction.’ Inte nog med det, 
Plucknett som följde i Maitlands spår i dennes historiesyn, var inte heller blyg för att erkänna 
sin reformiver i vissa frågor och bejakade Maitlands test för lagstiftare att ställa sig. ‘Maitland’s 
drastic test is roughly true: Would you enact that rule to-day?’ Svaret följde, att ‘if  a rule is only 
intelligible in terms of  civilian, canonical or feudal law, then its substance or at least its form 
calls for change.’   115

I vad mån denna inställning har överlevt bland legal historians in i våra dagar, eller ej, skall här 
lämnas därhän, men att den överlevt vid law schools mer generellt är ett notoriskt faktum. För att 
citera Paul Kahns kritik av denna praktiska syn på forskningen: ‘[T]he intellectual project of  
understanding a culture of  law should not be held hostage to the question of  its practical con-
sequences. To do so is to impress law’s conception of  reform upon the theoretical discipline, 
before the intellectual inquiry even begins. The project of  a cultural study of  law starts only 
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with the establishment of  an imaginative distance that shakes off  the scholarly compulsion to 
point the way toward reform.’   116

Kahns kritik, som bottnar i önskan om en teoretisk forskning helt frikopplad från prima facie 
praktisk nytta, får bli föremål för en annan diskussion. Det viktiga har varit att klargöra 
skillnaden mellan den nytta, som i kunskapen ser ett juridiskt bruk, och den nytta, vars enda 
egentliga syfte är att bereda kunskap inom ramen för en etablerad historisk vetenskaplighet. 
Den förra nyttan hör den juridiska rättshistorien till, och en sådan nytta kan inte inrymma ett 
självständigt och allmänvetenskapligt grundat tvärvetenskapligt kunskapsanspråk. Det följer 
rent logiskt och är därmed inte att beklaga.  

4. Antikvarisk legal history, anakronistisk Rechtsgeschichte? Frågan inställer sig i såväl 
Rechtsgeschichte som legal history, hur synen på ämnet låtit sig färgas av ämnets ställning i under-
visningen. Det säger sig självt, att ett ämne som inte anses nödvändigt – icke nödvändig får inte 
förstås som obehövlig eller icke önskvärd, eftersom en viss kunskap må anses såväl önskvärd 
som behövlig, även om den inte motiverar det tvång som följer av kunskapens upplevda 
nödvändighet – och som därför inte fordras av studenten, kan förhålla sig friare till den 
upplevda juridiska nyttan och därmed utveckla en tydligare historisk identitet, om så kunskapen 
uppfattades som antikvarisk eller ej. Frågan låter sig förstås även ställas, i vad mån Bakers, från 
Maitland nedärvda, övertygelse om en åtskillnad mellan ‘law’ och ‘history’ hade varit fullt så 
självklar om ämnet ingått som obligatorium när Maitland tog sig an det. Omvänt, hade Rechts-
historiker vid ett tidigare stadium förmått hävda en annan syn på historisk kunskap, kanske rent 
av antikvarisk, om Rechtsgeschichte som ämne inte underordnats juridiska syften?  

Frågan är kontrafaktisk men har sin poäng. Franz Wieacker yttrade sig i vart fall skeptiskt. 
‘Geschichtswissenschaft konnte [Rechtsgeschichte] nicht werden, solange das römische Recht 
im Dienst der Dogmatik des geltenden Rechtes stand.’ Anledningen till denna oförmåga, eller 
omöjlighet, menar han alltså ha följt av en praktisk internjuridisk logik. Fortsättningen är 
betecknande. ‘Freies geschichtliches Verstehen hätte eine Auslegung der Pandektentexte 
gestört, die der Gegenwart dienen mußte; eine unbeschränkte Textkritik die gesicherten 
Ergebnisse einer kunstvollen Harmonisierung der Pandekten bedroht.’ Vad Wieacker benämner 
‘[d]ie volle Emanzipation der Rechtsgeschichte,’ möjliggjordes därför endast ‘als die späte 
Pandektenwissenschaft mit der Vorbereitung der Privatrechtskodifikation selbst die römischen 
Quellen zu verabschieden begann.’  Bruket och förståelsen av rättens historia görs enligt 117

denna tankegång avhängiga juristens behov. När juristen inte längre behöver Rechtsgeschichte står 
den med andra ord fri att emanciperas, eller reduceras, till historievetenskap.  

Anakronismens klander utgår från en annan historiesyn än klandret mot det antikvariska. 
Det senare utgår från en historiesyn, formaterad av dess praktiskt-juridiska utgångspunkt och 
kunskapspremiss. Ovan har legal history beretts särskilt utrymme. Tanken är främst pedagogisk. 
Det ställer Rechtshistoriker och rättshistoriker inför något ovant, nämligen den grundläggande 
enighet som legal historians uppvisar, och som i sin tur möjliggör ett akademiskt samtal som inte 
verkar möjligt inom exempelvis svensk rättshistoria, samt denna enighets kärna, det vill säga 
den historiska kunskapens primat. Legal historians tar spjärn mot den relevans som betingas av 
behovet av en förståelse av gällande rätt, medan Rechtshistoriker mer naturligt söker den. 
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Skillnaden dem emellan belyser med all önskvärd tydlighet de skilda perspektiv på deras 
respektive ämnen, som en legal historian och en Rechtshistoriker fostras in i att betrakta såsom 
självklara. Men denna skillnad har inget att göra med historievetenskapen i dessa länder, och 
därmed ej heller med den självständiga forskningen, utan är avhängig de mer grundläggande 
skillnader som rör juridiska undervisningssyften. En undervisning som åsyftar en praktisk 
gärning är avhängig dennas praktiska syfte. Till detta kommer förevaron eller frånvaron av 
obligatoriets tvång, där legal historians aldrig har undervisat inom ramen för det tvång som tyska 
Rechtshistoriker haft att bemöta, om än det med tiden blivit ett relativt tvång inom ramen för ett 
slags kvasiobligatorium.  

Frågan som måste ställas inför den fortsatta diskussionen är vad som gäller för svenska 
rättshistoriker. De undervisar alltjämt inom ramen för en tvångskunskap, men måste nyttan 
förstås i enlighet? I det följande skall denna nytta problematiseras utifrån valet mellan rätts-
historia som historisk eller juridisk kunskap.  

II. Praktikerns syn på rättshistorisk kunskap 

Det skall för den fortsatta diskussionen klargöras en allmänt hållen inställning till rättshistorisk 
kunskap bland svenska praktiska jurister, nämligen den, att ämnet inte längre är av nöden, 
förmodligen ej ens behövligt. Noteras måste, och poängen är väsentlig, att praktiskt verksamma 
jurister har en mer traditionell syn på rättshistoria, där ämnet handlar om att studera den rätts 
historia, som studenten rent konkret studerar inom ramen för de juridiska studierna. En sådan 
kunde ta upp avtals-, äktenskaps- eller straffrättens historia, det svenska domstolsväsendets 
historia eller varför inte den svenske advokatens historia. En sådan rättshistoria handlar normalt 
sett inte om en rent juridiskt åsyftande rättsgenetik eller en juridisk omvärldsorientering, där 
studenten lär sig snuttifierad kunskap om BGB, Konfucius och muslimsk rätt, om än en bred-
are kontextualisering, i synnerhet i form av europeiska utblickar, varit bruklig. Detta innebär att 
de riskerar att yttra sig om något de svenska rättshistorikerna ej endast finner mindre angeläget, 
utan i allt högre grad saknar kunskap om.  

Det rättsområde som tas upp är fastighetsrätten, vars historiska del länge utgjorde rätts-
historikerns sista hopp om omedelbar juridisk nytta. Som följer.  

5. Fastighetsrättshistoria som historia. Erik Anners föreslog i en artikel från 1976, att en 
riksprofessur i fastighetsrättshistoria skulle inrättas eftersom tiden inte räckte till för ‘tillräcklig 
orientering om huvudlinjerna i fastighetsrättens utveckling och den kamerala terminologins 
uppkomst och innebörd.’  I vad mån Anners tog sitt eget förslag på större allvar förblir 118

osäkert, givet det redan då resursmässigt orimliga i att avsätta medel för en så särpräglad läro-
stol. Med dagens facit vet vi dessutom, att hans förslag redan när det begav sig var praktiskt 
juridiskt överspelat. Men poängen om det behövliga, rent av nödvändiga, i den historiska 
kunskapen är viktig, även om uppgivenheten kring dess förlust förfelad, givet den juridiska 
verkligheten. Det som inte behövs, behövs inte och insikten om detta kan endast välkomnas 
som något i grund vetenskapligt gott.  

 Anners, 1977, s. 6.118
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Vid tiden för det olinska mötet 1997 hade tiden i vart fall definitivt sprungit från alla kvar-
varande illusioner om fastighetsrättshistoriens nödvändiga studium. Detta sagt, en viss 
uppgivenhet skönjer man bland de praktiker som inbjudits till mötet för att uttala sig om rätts-
historieämnet och dess behövlighet. Några röster bland dem kan tjäna som representativa.  

Erland Aspelin, domare, bemödar sig i föredraget ‘Rättshistoria i teori och praxis. Från 
domarens horisont’ om en positiv inställning och finner rättshistorien rent allmänt utgöra ett 
‘komplement till den gällande rätten, genom att den klarlägger bakgrunden till de regler som vi 
har att tillämpa.’ Ett ‘historiskt perspektiv’ kunde göra det ‘lättare [för domaren] att förstå 
lagens innebörd.’ Som han uttrycker det, så kan domare ‘genom rättshistoriska studier skaffa 
[sig] kunskaper om [de politiska, rättsliga och sociala krafter som gett lagarna sitt innehåll] och 
på så sätt bättre tillämpa reglerna.’ Godtrosförvärv av stöldgods menar han utgöra ett exempel 
på en lag som inte kan ‘förstås utan att man klarlägger de regler som lagstiftaren sedan gammalt 
ställt upp till skydd för en förvärvare av egendom.’ Till detta kom ett upplevt legimitets-
problem, eftersom ‘[m]ånga rättsinstitut kan framstå som oacceptabla därför att människor i 
allmänhet saknar kännedom om de nedärvda principer som instituten vilar på.’ Rättshistoria 
kunde därmed anses vara ‘ett icke oväsentligt ämnesområde för domaren i hans dömande 
verksamhet.’ Och motiveringen är klassisk, nämligen att ‘[m]ånga rättsinstitut har en bakgrund 
som man bör känna till för att förstå hur instituten fungerar.’   119

Aspelin nämner särskilt fastighetsrättens historiska karaktär, med dess ‘gamla handlingar 
och institut som har historisk klang’ och där ‘lagfart, inteckning, relaxation, dödning eller 
servitut’ kunde ge ‘en fläkt från det rättshistoriska seminariet på Juridicum.’ Men den kunskap 
som han ser som en ‘viktig länk’ mellan rättshistorien och domstolarna  har främst anor bland 120

äldre rättshistoriker och deras forna studenter. Situationen är en annan i dagens avreglerade 
undervisning, där en sådan undervisning är så gott som helt avskaffad.  

Den fastighetsrätt Aspelin nämner kan därför lika gärna utgöra ett exempel på den rätts-
historiska nytta som överlevt sig självt. I vart fall om man får tro Bertil Bengtsson, professor 
och justitieråd och tidigare anhängare av synen på ämnets allmännyttiga karaktär. Bengtsson lät 
meddela i sitt föredrag om ‘Rättshistorieämnet och fastighetsrätten,’ att han numera betvivlar 
att rättshistorien har ett ‘mera konkret nyttovärde’ på fastighetsrättens område. Han finner sig 
‘verkligen mycket motvilligt’ nödgad att medge, ‘att kanske den praktiska nyttan av djupare 
rättshistoriska kunskaper […] är ganska begränsad.’ Lagstiftningsarbetet har enligt Bengtsson 
‘ändrat situationen inom fastighetsrätten’ och reducerat rättshistorien till ett avlägset förflutet, 
där ‘jordabalken, fastighetsbildningslagen och diverse annan lagstiftning skurit av väsentliga 
band med det förflutna just på detta område.’ Som han sammanfattar den dömande verklig-
heten, så är det ‘påtagligt hur mycket färre de fastighetsrättsliga målen med rättshistorisk prägel 
har blivit under de senaste decennierna.’   121

Kärnan i invändningen gäller det specifikt rättshistoriska och i vad mån denna bör ges 
prioritet framför annan specialkunskap av exempelvis medicinsk, teknisk eller ekonomisk art. 

 Erland Aspelin, Rättshistoria i teori och praxis. Från domarens horisont, i: Kjell Å Modéer (red.), Rättshistoria i förändring. 119
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‘Är de rättshistoriska tvisterna mera särpräglade och svårare att komma till rätta med än andra 
frågor av denna typ?’ Nyttopremissen i dess mera konkreta skepnad kommer alltid att befrämja 
de mest påtagliga behoven och sjunker efterfrågan av en kunskap så fästs blicken på en annan. 
På sätt som bevisfrågorna hör till rättsväsendet och inte till universiteten, så manar Bengtsson 
att tänka ‘rationellt,’ hur ‘tråkigt’ det än må vara ‘för den rättshistoriskt intresserade.’   122

Bengtssons syn på fastighetsrättens förlorade behov av särskild historisk kunskap får 
honom alltså att omvärdera rättshistorieämnets betydelse. Det handlar inte längre om att förstå 
lag eller rätt utan ‘om att rättshistoriska studier har ett särskilt värde genom att man bättre 
begriper rättssystemet och vad ens juristroll innebär.’ Ämnets syfte förskjuts från Aspelins mer 
traditionella, och kanske av artighet framställda, kunskapshänsyn, mot en mer allmän nytto-
tanke kring juristens förståelse av sin yrkesroll och arbetssplats. Han hamnar därmed i det 
‘väsentliga värdet […] som bl.a. Kjell Å Modéer betonade: de [rättshistoriska kunskaperna] ger 
ett välbehövligt perspektiv på vår nuvarande rättsordning, en djupare förståelse av rättsreglerna 
och vår roll i samhället.’ Och som han med all vänlighet konstaterar: ‘Det är ju inte så litet 
det.’   123

Men det är det. Det är, och förblir, svårt att motivera tvång för att uppnå ‘perspektiv’ och 
‘en djupare förståelse’. Rättshistoriens särskilda betydelse för förståelsen av gällande rätt hade 
vid tiden för det olinska mötet gått förlorad, och några argument som förmått att överbrygga 
den disparata bild som föreligger har inte sett dagens ljus. Aspelins välmenande, men på ett mer 
principiellt plan meningslösa, upprepning av traditionella argument har blivit rättshistoria även 
de, vilket en hastig överblick över rättshistorieämnet i Sverige bekräftar. I dag kan man enklast 
granska den juridiska undervisning som, till skillnad från rättshistoria, alltjämt anses av nöden. 
Och när denna undervisning saknar annan historisk dimension än den som följer av den praxis 
och de förarbeten, med mera, som de facto används i undervisningen, och vars kunskap efter-
frågas vid tentamen, då saknas också den särskilda historiska dimensionen.  

Det tydligaste tecken på denna förlust av någots historiska dimension till förmån för dess 
mer begränsade, internjuridiska historiska dimension, går att utläsa i förordet till Jan-Olof  
Sundells lärobok i fastighetsrättshistoria. Boken kom nämligen till mot bakgrund av det 
angelägna, ‘att tydligare i läroboken Allmän fastighetsrätt koncentrera framställningen till de 
strikt nu gällande delarna av detta rättsområde.’  Sundells fastighetsrättshistoria utgör den del 124

som togs bort.  
Sundell må försvara fastighetsrättens historiska studium, utifrån den berörda tanken, ‘att 

den svenska fastighetsrätten är ett område som är omöjligt att behärska utan goda kunskaper 
om dess historiska bakgrund.’ För honom framstår alltjämt ‘rättshistoriska insikter [som] värde-
fulla för alla områden av gällande rätt,’ men han anser ‘den historiska bakgrunden särskilt 
betydelsefull avseende familjerätt, straffrätt och fastighetsrätt,’ dock utan närmare motivering, 
som vore det ett notoriskt faktum. Och det kan säkerligen göras gällande, att en domare bleve 
en bättre domare, när tillfälle ges att ‘göra en mer eller mindre grundlig rättshistorisk under-
sökning för att kunna korrekt lösa ett juridiskt problem i dagens samhälle.’  Men när den 125
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historiska bakgrunden relegeras till ett bihang, appendix eller en separat lärobok så är 
budskapet klart. Inte ens fastighetsrätten kan sägas fordra något särskilt rättshistoriskt studium, 
och det kan synas självklart att studenter ej borde avkrävas kunskap av bristande relevans.  

III. De svenska rättshistorikernas syn på rättshistorisk kunskap 

Frågan måste ställas hur de tre rättshistoriker, som dominerat ämnet i Sverige sedan avregler-
ingen på 1980-talet, och som lämnat ett alltjämt skönjbart arv efter sig, ser på ämnet. Är det 
nyttigt? Om ej, kan det göras nyttigt? I all korthet kan man säga, att juristen Claes Peterson i 
Stockholm och historikern Rolf  Nygren i Uppsala är överens om att det som uppfattas som 
traditionell rättshistorisk kunskap inte är nödvändig, men att de erbjuder helt skilda förslag på 
hur ämnet kunde nyttiggöras, medan Kjell Åke Modéer i Lund står ensam kvar på barrikaden. 
Detta sagt, Modéer söker även han nya vägar och frågan är om det inte är Modéer som är den 
mest radikale nydanaren bland Sveriges rättshistoriker.  

Det som förenar dessa tre rättshistoriker är åsikten, att undervisningen skall tjäna fostran-
det av goda jurister. Det som skiljer dem åt är deras vitt skilda förståelser av adjektivet ‘god’ i 
‘god jurist’. Och eftersom de tre lärosätena alltjämt präglas av arvet av dessa tre rättshistorikers 
långa tider vid professurerna, förtjänar ordet ‘god’ en mer principiellt hållen diskussion. Detta 
sagt, Nygrens och Petersons vetenskapliga grundinställningar, givet deras mer principiella 
avståndstagande och deras fakulteters de facto avskaffande av traditionell rättshistoria, har en 
begränsad betydelse för rättshistorieämnet. De berörs i det följande. Modéers rättshistoriska 
vision och konsekvent uttalade programförklaring äger däremot en speciell relevans för 
avhandlingens tematik och behandlas därför mer utförligt i ett för kapitlet eget avsnitt.  

6. En äldre rättshistorias bristande nytta. Traditionell rättshistoria som ämne inom svensk juris-
diktion framstår i dag som i stort överspelad. Enligt Nygren så behöver rättsordningen inte 
längre ‘legitimeras på annat sätt än genom den konstitutionellt accepterade lagtiftnings-
processen som sådan’ och vad gäller eventuella vetenskapliga behov, så efterfrågas inte längre 
den historiska kunskapen för ‘att bygga upp den gällande rätten, fylla ut oklarheter och fullända 
systematiken.’ Som han sammanfattar den kvarstående nyttan, ‘kunde rättshistoria [på sin höjd] 
duga som inledning till rättsdogmatiska framställningar, men sakligt handlade det om kon-
venans och artighet mot illa tilltygade forskarbröder, inte om vetenskapligt nödvändiga ting.’ 
Ämnet försköts följdriktigt ‘till utbildningens periferi.’   126

Peterson framstår som enig med Nygren i ställandet av diagnos. Han minns ett äldre 
studium närmast som ‘ett gatlopp genom rättens historia’, vars ‘rent historiska lärdomsstoff ’ ej 
längre går att försvara. Nygren ger denna dom sitt fulla bifall: ‘Inga läpparnas bekännelse om 
motsatsen kunde i längden dölja det hårda faktum att studenter blev bra jurister utan att veta ett 
dugg om locatio-conductio, pignus, Digesta, kanoniska äktenskapshinder, glossatorer, fridslagar, 
feodal maktteori eller medeltida arvsregler.’  Men deras gemensamma kritik handlar inte 127

främst om det onyttiga framställningssättet utan om kunskapens art. ‘Ett rättshistorieämne som 
avgränsas på detta vis kommer alltid att på ett eller annat sätt ifrågasättas och ständigt få kämpa 
för sitt existensberättigande,’ menar Peterson, ‘eftersom en för juridiken relevant argument-

 Nygren, 2002, s. 74 f.126
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ationsgrund saknas.’ Om så orsakerna för misslyckandet kunde skifta, så vore lärdomen 
densamma. Man kan bli bra jurist ‘såväl med som utan de rättshistoriska inledningar det blir 
fråga om.’  Nyttan följer av rätt kunskap. ‘Det rättshistoriska perspektivet […] i ett land, där 128

den sociala ingenjörskonsten drevs till ytterlighet’ kunde, enligt Nygren, till och med betraktas 
som ‘principiellt fel.’  I vad mån det sedan kunde sägas vara ett svenskt fenomen, att, såsom 129

Peterson menar var fallet inför reformen av utbildningen på 1970-talet, ‘auch die Rechts-
geschichtler [waren] der Auffassung, dass die Existenzberechtigung der Disziplin aus guten 
Gründen in Frage gestellt werden konnte,’  måste lämnas därhän, men enigheten kring den 130

egna bristande nyttan förenar Peterson och Nygren på ett sätt som även återspeglas i deras 
fakulteters radikala omvandlingar av den kurs som alltjämt går under namn av ‘rättshistoria’.  

7. En ny rättshistorias nytta. Beredvilligheten att medge ämnets begränsade relevans står, föga 
förvånande, i omvänt förhållande till den egna visionens självklara nytta. Och där juristen 
Peterson och historikern Nygren står eniga i den ställda diagnosen så visar de sig oeniga i det 
föreslagna remediet. Peterson betraktade det som axiomatiskt, ‘att klyftan i förhållande till de 
positivrättsliga studierna minskar och helst elimineras.’  Men en eliminerad klyfta mellan två 131

innebär normalt sett att två förenas i en, vilket i sin tur brukar ske till det enas fördel och det 
andras bekostnad. Det är också vad som skedde i Stockholm. Rättshistoria avskaffades till 
förmån för en kurs i rättsgenetik av allmänrättslig karaktär, som påminner om den äldre 
juridiska encyklopedi som Ernst Viktor Nordling företrädde under 1867-1868, det enda år han 
var professor i romersk rätt, rättshistoria och juridisk encyklopedi. Nordlings framflyttande av 
den juridiska encyklopedin, på bekostnad av professurens avsedda huvudämnen – ‘[Jag tvekar] 
icke att åt juridiska encyklopedien gifva första rummet bland de vetenskaper, hvilkas utvecklande 
blifvit åt den nye läraren inom juridiska fakulteten anförtrodt’, ett anspråk han prompt ut-
sträckte till att gälla ‘på hela det juridiska fältet’  – må ha haft sakliga skäl för sig, eller ej, men 132

ihågkommas bör, att det också var det enda ämne han av fakulteten förklarades kompetent 
inom.  Poängen är god, givet att Peterson, likt Nordling, medger sin begränsning som 133

historiker i egenskap av ren jurist, samt, likt Nordling, behåller professuren för att prompt om-
dirigera dess studium. Läsaren har att beakta att ett bibehållande av namnet rättshistoria inte 
förändrar något i sak. Ett namn kan mycket väl figurera som en ren formsak, och även om det 
inte kan uteslutas att Peterson för egen del var övertygad om att rättsgenetik kunde likställas 
med rättshistoria, ett spörsmål som här lämnas därhän, så förtjänar det att påminna läsaren, att 
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det på ett mer konkret sätt var av nöden att namnet lämnades orört. Professuren var trots allt i 
rättshistoria, inte i rättsgenetik, allmän rättslära eller juridisk encyklopedi, och det är inte mer 
med det. Likt Uppsala så måste kursen heta vad kursen heter, rättshistoria, oavsett kunskap. 
Stockholms kurs i rättsgenetik benämns alltjämt rättshistoria.  

Nygren menar å sin sida, att kunskapen ‘om den egna, samtida rättsordningens förändrings-
processer, alltså den problematik som borde ligga dem allra närmast om hjärtat’ är den ‘mest 
centrala kunskap, som tänkas kan.’ Och till frågan ‘[v]ad denna juristernas frånvaro från viktiga 
samhällsfält [som rättssociologin, har] betytt för allmän rättssäkerhet och effektiv samhälls-
administration?,’ så menar han det vara ‘ett perspektiv på den juridiska professionen som 
jurister inte gärna diskuterar.’ Det kan stämma. Och när Nygren följer upp denna upplevda 
brist på perspektiv så fastslår han, att ‘samhällsrelevant är det.’  Att sedan denna ‘centrala 134

[sociologiska] kunskap’ finge en renässans inom den tvångskunskap som kursen i rättshistoria 
företräder är osannolikt, givet att den vägen redan prövats och övergivits. Men en fördjup-
ningskurs i empirisk rättsforskning blev det, allt medan fördjupningskurser i rättshistoria under 
hela hans tid vid professuren lyst med sin frånvaro.  

Ansvaret för den obligatoriska kursen i rättshistoria föll vid tiden för reformen av jurist-
utbildningen kring 1990-talet på dåvarande kursföreståndare, Carl Gustaf  Spangenberg, som i 
egenskap av studierektor aktivt bidrog till reformen av utbildningen i stort, och efter att kursen 
funnit sin nuvarande form kring mitten av 1990-talet så har samtliga studenter i Uppsala att läsa 
en avslutande kurs i juridisk omvärldsorientering, som mer påminner om komparativ rätt än 
något annat. Därmed kunde det sammanfattande sägas, att Uppsala ej endast avskaffade 
rättshistorien som tvångskunskap, i ljuset av dess förlorade nytta för de juridiska studierna, utan 
även som studium över huvud. Att sedan den obligatoriska kursen in i vår dag heter rätts-
historia förändrar inget i sak. Som redan påpekats, det är med Uppsalas omvärldsorientering 
som med Stockholms rättsgenetik. Om inte skon passar så är det fel på foten. Och då byter 
man fot. Något annat namn än rättshistoria har i vart fall inte ställts lärarna till förfogande, och 
det är inte mer med det.  

Modéer, vars vision tas upp till mer ingående behandling nedan, har visat sig sig mer 
moderat, om än nytänkande även han. Det handlar för hans del om att ‘det historiska perspek-
tivet’ skall bereda juristerna ‘de nödvändiga insikterna om sin professionella kultur.’ Historisk 
erfarenhet, menar han, ‘visar på behovet av en på historisk grund fotad rättskultursyn [och] 
[d]agens unga jurister måste kunna både identifiera både den egna nationella och andra 
(internationella) rättskulturer.’  Det intressanta är den väg som ledde dithän, och som gick 135

över vitt skilda versioner av rättshistoria, främst ibland dem en initial förskjutning ‘mot historie-
ämnet […] eller sociologiämnet,’ där ämnet ‘betraktades gärna som en “hjälpgumma” till de 
positivrättsliga ämnena och försåg desamma med “nödiga historiska inledningar”,’ som han 
långt senare mindes det.   136

Dessa äldre försök till omorientering av ämnet utgick en för förståelsen av rättshistorie-
ämnets öde mer generellt ytterst väsentlig gemensam nämnare. Som Modéer minns det, 
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försökte han och övriga dåtidens lärare helt enkelt ‘anpassa oss till omgivningens krav.’  Lär137 -
domen känner läsaren igen, nämligen att rättshistoria är, vad juristernas upplevda behov säger 
att det är, samt att rättshistorikern kan visa sig ständigt beredd att göra rättshistoria till vad 
juristerna upplever sig behöva dess kunskap vara. Sedan kom den statliga avregleringen av 
juristutbildningen, och, med den, friheten att utforma det egna ämnet.  

Med initiativet tydligare lagt i Modéers egen hand ställer han om kompassen mot det kom-
parativa och rättskulturella. Att även detta innebär en eftergift ‘till omgivningens krav’ är tydligt, 
men däri ligger intet pedagogiskt klander. Tvärtom, det är ju själva poängen, att en tvingande 
undervisning skall visa sig nyttig, genom att ställas i tydlig relation till det syfte den tjänar, 
juristens framtida yrkesverksamhet. Det gäller dem samtliga. För Peterson intog det ämne som 
fick behålla benämningen ‘rättshistorien’, korrekt förstådd och implementerad i form av 
rättsgenetik, en alltjämt självklar plats i den egna självbilden – till och med ‘omistlig’  – givet 138

att ämnet bidrog till att ‘befordra det rättsvetenskapliga studiet i allmänhet.’  Men säg den 139

‘rättshistoriker’ som inte anser sin obligatoriska undervisning ‘befordra det rättsvetenskapliga 
studiet i allmänhet,’ vara ‘omistlig,’ ‘samhällsrelevant’ eller varför inte ‘anpassad till omgivning-
ens krav,’ när sådana fordringar ingår i själva den juridiska undervisningens syfte.  

Kan det helt enkelt vara så att våra tre rättshistoriker är lika rörande överens om de all-
männa målformuleringarna, som de är oförsonligt och hopplöst oeniga när det kommer till den 
konkreta förståelsen? Ja, så är det. Men för en utomstående läsare så är detta ingen enkel 
lärdom eftersom det saknas samtal. Det finns helt enkelt ingen debatt våra rättshistoriker 
emellan eftersom samtliga för sin egna debatt, som funnes där endast hermetiskt tillslutna egna 
rum.  

8. Den enes nytta, den andres onytta... Frågan är om det inte just i dessa ständigt lika återkomm-
ande, men till intet i övrigt förpliktigande, självklarheterna om ämnets förmodade eller 
förmenta nytta, som rättshistoriens mer egentliga dilemma i dag framträder. Det faller på 
dagens kritiska läsare, att bereda ett fungerande vetenskapligt samtal kring den ‘nytta’, ‘relevans’ 
eller ‘allmänna värde’, som en tvingande undervisning är tänkt att befordra eller i vart fall 
befrämja. Det som väcker betänkligheter är nämligen inte att våra rättshistoriker söker en 
försvarbar nytta utan hur de samtliga söker att göra ‘nyttan’ till sin, det ‘omistliga’ till en intern 
förståelse, med mera, utan att relatera dessa ord till mer grundläggande spörsmål.  

Till detta kommer det föga övertygande tillgreppet, att varje ny ‘oumbärlig’, ‘nödvändig’ 
eller ‘relevant’ kurs, vare sig den vänder blicken mot sociologin, historien, rättsgenetiken, den 
romerska rätten eller den komparativa rätten, måste gå under namn av ‘rättshistoria’, samt hur 
skilda de visioner är mellan ämnesansvarige vid samma tillfälle, som stode inte studentens tids-
betingade behov främst, utan oförhappat de själva kommit att projicera föreställningar, 
berikade av för den praktiska yrkesverksamheten mer perifera, men för den egna övertygelsen 
tydligare, bevekelsegrunder.  

9. ...men samtligas gode jurist. Frågan kan därför avslutningsvis ställas, i vad mån någon av de 
tre rättshistorikerna på något mer egentligt sätt instämmer i någon annans grundläggande 
förståelse av ord som ‘rättsvetenskap’, ‘historia’, ‘rätt’, ‘jurist’, ‘omvärldsbild’, ‘vetenskap’, ‘rätts-

 A.a., s. 39.137
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kultur’, ‘perspektiv’, eller om en gemensam språklig förståelse endast gällde orden ‘relevant’ och 
‘nyttig’. Skönjer en utomstående läsare en gemensam ‘god jurist’?  

Givet de vitt skilda utgångspunkter som våra nu emeriterade rättshistoriker utgår ifrån så är 
svaret nekande. Man kan inte möta någon i ett vetenskapligt samtal, vars utgångspunkt man 
förnekar. Vägran att finna sig i ett slags samtal eller ömsesidighet innebär därmed en vägran, att 
meningsfullt uttala sig om dem man sökte att kritiskt granska för de egna utgångspunkternas 
skull. I denna brist ligger ett vetenskapligt klander.  

Kollegial positionering, utan vetenskaplig kollegialitet, kan sägas utgöra resultatet av av-
regleringen av rättshistorieämnet, tätt följt av den egna radikalismen. Intet nytt under solen sägs 
det, men här gäller: Endast nytt under solen! Den radikala kritiken av det hävdvunna, förenat 
med de radikala förslagen till det nydanande, lämnar läsaren konfunderad över hur tanken om 
det fullt rimliga i en bibehållen kurs med namn av rättshistoria, därtill med bibehållet oblig-
atorium, överlevde. Med andra ord så anses den äldre undervisningen lika klandervärd som den 
egna föreslagna är central och betydelsefull, rent av så oumbärlig att den motiverar ett slags 
paternalistiskt tvång, där studenten alltjämt skall avkrävas en viss kurs, med ett visst innehåll, 
förmedlat av en lärare benämnd ‘rättshistoriker’. Mellan studenten och juristexamen skall alltså 
även fortsättningsvis rättshistoriker som Modéer, Peterson och Nygren, deras efterträdare eller 
lärare i delegation, stå och bocka av varje enskild student, en efter en, som vore de produkter 
under ett ‘rättshistoriskt’ produktansvar, utifrån tanken om den rätta kunskapen, oaktat full-
ständig oenighet kring detta ‘rätta’, inför ett stundande yrkesvärv.  

Det hela förblir lika fascinerande som obegripligt och läsaren må vara förlåten slutsatsen, 
att rättshistorien är lika ‘umbärlig’ som Modéer, Peterson och Nygren är ‘oumbärliga’. För 
kunde inte lärdomen av det olinska mötet vara just den, att det är våra rättshistoriker som 
behövs, ej deras rättshistoria?  

10. God jurist som allmänt ledmotiv. Juridisk undervisning avser per definition att fostra en god 
jurist, men därmed inte sagt att varje lärare i juridik förmår att rätta sig i de mer allmänna leden. 
Tvärtom finns det en tendens hos många, att nyttja just sin undervisning till att befrämja vad 
som här vore att förstå som en idealistiskt koncipierad rättslig identitet, som alltså vore att 
förstå som ‘god’. Vad kan då menas med ‘god’ i en god jurist?  

Ordet ‘god’ inbjuder till association med två skilda föreställningar. En god jurist kan vara en 
jurist som är duktig i sitt yrke, och det torde vara en allmänt spridd föreställning, att en under-
visning som är praktisk och yrkesförberedande skall förbereda en sådan jurist. Nyttan följer i 
enlighet, där ‘god’ görs avhängig den uppskattning som förmedlas av arbetsmarknadens 
avnämare, kollegor och klienter. Men god kan även beteckna den jurist som ett universitet eller 
en juridisk fakultet, eller helt enkelt en av fakultetens lärare, anser en jurist vara, oaktat eventuell 
framgång i yrket. Därmed tas sikte på en jurists inre karaktär, hans internaliserade värderingar 
och föreställningar, kanske av mer kvasireligiös karaktär, ofta i tydlig kontrast mot en renare 
praktisk yrkesidentitet. Den lärare som laborerar med en sådan föreställning kommer att se sig 
nödsakad läsa in en ‘teoretisk’ dimension i det ‘praktiska’, med en resulterande praktisk teori 
som avser att fostra bortom ett fungerande hantverk.  

Vad säger våra rättshistoriker? Och vidare, låter sig en mer allmän tanke om ett lärarens 
fostringsansvar bortom undervisningens rent praktiska yrkessyfte formuleras? Lund är det 
lärosäte som behållit mest av en äldre rättshistorisk undervisning. Modéer har anpassat och 
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vidareutvecklat ämnet i riktning mot det komparativa, men vidhåller, att ‘ämnets företrädare 
[har] utomordentliga möjligheter att klargöra för de blivande juristerna att de kommer att bli 
bättre jurister om de kan sin rättshistoria.’  Till hans vision återkommer diskussionen. Först 140

några korta ord från våra övriga emeriterade lärostolsprofessorer, Peterson och Nygren.  
11. Claes Petersons gode jurist. Peterson i Stockholm, och Marie Sandström med honom, 

förkastar en självständig rättshistorisk kunskap till förmån för en idealistiskt inspirerad rent 
juridisk vetenskaplighet som de menar att rättshistorien alltför ofta försummat. Utgångspunkt-
en är en kunskapsparadigmatisk avgränsning. ‘För att undvika detta dilemma [att rättshistorien 
kommit att uppfattas och även framställas som något annorlunda än rättsstudiet i övrigt] måste 
[…] ämnet ytterst ha ett praktiskt syfte, nämligen att bidra till utbildningen av bättre jurister.’  141

Undervisningen skall alltså fokuseras, men även riktas mot ett internjuridiskt mål som saknas i 
annan undervisning. Peterson är kritisk till vad han upplever vara de positivrättsliga kollegornas 
kortsiktiga nyttoperspektiv. En sådan nytta begraver det väsentliga i förfelad samhälls-
tillvändhet, och presenterar en ‘Brotwissenschaft [m]it Blick nur auf  den äusseren Zweck des 
Studiums.’ En vetenskap som på sådant vis underkastar sig empiri och praktisk tillvändhet görs 
inte till något mål i sig utan tar sig i stället uttryck i ett kunskapsaggregat som hör en mekanisk 
juristsyn till, och som främst tar sikte på den omedelbara rättstillämpningen utan egentlig inre 
kreativitet. Som han sammanfattar hotbilden, så kan denna jurist ‘[nicht] den Stoff  […] 
beherrschen, sondern man wird von dem Stoff  bestimmt.’  142

Den vetenskap som Peterson anser sig själv företräda, framställer han som ett mål i sig, och 
den tar sig uttryck i tanken om rättens systematiska enhet och inre sammanhang, där det 
väsentliga och allmänna – ‘Entdeckungen im Allgemeinen, im Idealien, im Subjekt usw’ – ges 
prioritet över det tillfälliga och konkreta. En sådan vetenskap utgår, enligt Peterson, ifrån 
rättens inre utvecklingshistoria för att ge tillträde till dess inre, kreativa kraft, och där det 
enskilda bereds plats inom rättens idealiska sammanhang. Därmed kunde sägas, att ej endast 
juridiken utan även juristen stöptes i en riktigare form, och rättsvetaren bleve en fri och 
arbetande kraft, snarare än den ‘Maschine’ som utbildningen tenderat att skapa av studenten, 
genom att fokusera alltför mycket på den yttre, konkreta nyttan.  Nyttan ställs därmed i tydlig 143

relation till den typ av ‘god’ jurist, som Peterson anser hans kurs böra bidra till att fostra, och 
där dess rättsgenetiska historiska moment skall förstås som den förståelse av den juridiska 
processen som kan fås genom ett studium av ‘rättens genealogi,’ för att, som hans lärjungar 
uttrycker det, i detta ‘bakåtblickande perspektiv’ kunna ‘bidra till en god, säker och förutsägbar 
rättstillämpning.’  Man kunde sammanfattningsvis säga, att det för rättsgenetikern i Stockholm 144

handlar om att bereda studenten en förståelse för rättens historicitet genom genetiska utveck-
lingslinjer, sammanhang, system och koherens, och att i rättssäkerhetens namn fostra en 
förmåga att harmonisera fram en inre enhet ur en hotande yttre mångfald. Att en sådan lärdom 
på ett mer allmänrättsligt plan gäller som god juridik, är självklart, oavsett om lärdomen 
benämns rättsgenetisk eller iövrigrättslig. Mindre självklar är åter igen dess rättshistoriska 

 Modéer, 2002, s. 43.140

 Peterson, 2002, s. 56.141

 Peterson, Rechtsgeschichte als akademische Disziplin in Schweden s. 22 f.142
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‘godhet’. Nyttan av den historiska kunskapen ställs av rättsgenetikern nämligen helt i relation 
till den gällande rätten. Historisk kunskap saknar därmed självständigt värde.  

12. Rolf  Nygrens gode jurist. Även Nygren hänvisar till ‘bra jurister’  som ledmotiv, men ön145 -
skar historiska och sociologiska ‘perspektiv’ som delar i en ‘rättsempiriskt’ grundad ‘samhälls-
vetenskaplig förklaring,’  även om den obligatoriska kursen med tiden kom att ansa det socio146 -
logiska samt förskjutit det historiska till förmån för en tydligare komparativ inramning. Nygren 
markerar ett värde av att studenten bereds en mer samhällskritisk förståelse av vår ‘egna, 
samtida rättsordningens förändringsprocesser, alltså den problematik som borde ligga [student-
erna] allra närmast om hjärtat.’ Det handlar för honom om att presentera studenten med en 
rättshistoria, ‘som låter sig anas i denna sociala, ekonomiska, kulturella och globala röra,’ för att 
bereda perspektiv på aspekter som ‘allmän rättssäkerhet och effektiv samhällsadministration,’ 
något som vanliga jurister ‘inte gärna diskuterar [m]en samhällsrelevant är det.’   147

Nygrens vision resulterade som sagt i en fördjupningskurs, medan den obligatoriska kursen 
hamnade i den juridiska omvärldsorientering som alltjämt avkrävs studenten för att få honom 
att bättre förstå vad det innebär att vara svensk jurist. Att en sådan omvärldsorientering vore 
nödvändig, i ordets mer egentliga bemärkelse, torde knappast övertyga många, knappt ens 
någon. Men dess nytta kunde framstå som uppenbar på ett sätt hävdvunnen kunskap om äldre 
civil-, straff- och processrätt inte förmår. Det handlar ju om att förbereda juristen för ett yrke, 
och det är denna yrkesrelaterade nytta som är den för en tvingande undervisning relevanta 
hänsynen.  

13. Kjell Åke Modéers gode jurist. En juridisk omvärldsorientering kan söka att presentera 
omvärlden så deskriptivt och neutralt som möjligt, för att lämna värderingen åt studenten. En 
sådan inställning skulle följa av en mer avgränsad och praktiskt betingad nyttosyn, som utgår en 
snävare förståelse av det rättsliga stoffet, och där identitetsfrågan kunde lämnas åt studenten, 
eller kanske andra ämnen. Detta sagt, nytta kan även anses ligga i något medvetet identitets-
skapande, där juristen lär att förhålla sig på ett för den praktiska verksamheten nyttigt sätt. Och 
det kan mycket väl visa sig, att en och annan lärare anser sig bemyndigad, ja rent av förpliktigad, 
att ansvara för en mer riktad prägling av studenten. Läraren kunde söka förmedla ett genus-
perspektiv för att anpassa, eller rent av förskjuta, förståelsen av den undervisade juridiken. Eller 
varför inte presumera en tanke om en hållbar värld som en del av miljörätten, som funnes där 
ett slags inre miljöhänsyn eller hållbarhetslära, inbyggd i en i övrigt normal juridik. Vidare 
kunde en filosofisk dimension göras gällande bortom den som mer naturligt hör källmaterialet 
till, på samma sätt som mången lärare ivrat för en tydligare uppskattning för en social dimen-
sion bortom lagens mer uppenbara rekvisit. Eller varför inte se det som en plikt att fostra fram 
en god europé medelst vilken juridisk undervisning som helst, som låge där en idealistiskt 
koncipierad transjurisdiktionell medborgare och ruvade i fakultetens student? Och varför då 
stanna vid europé när världen upplevs alltmer global? Det handlar inte om att fråga om lov, 
utan om att komma till insikt om något redan existerande, som innebodde studenten något 
djupare eller riktigare inre, oaktat han vore medveten därom eller ej.  

 Nygren, 2002, s. 75.145
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Det är i dessa avslutande tankegångar man finner Modéers rättshistoriska vision. Modéer skall 
därmed inte förstås som unik utan som en i mängden lärare som tyngs av ett slags ansvar att 
fostra och dana, och som därför utnyttjar sin undervisning till att förmedla något bortom en 
rent praktisk-juridisk härskande mening. Varje juridiskt studium kan kompletteras med en 
tillkommande social, filosofisk, komparativ eller historisk dimension, likaväl som läraren kan 
inläsa eller anpassa studierna för att förmedla en viss genuskonception, feministisk teori eller 
tanke om könsmaktsordning, miljöhänsyn eller hållbarhetstanke, eller varför inte helt enkelt 
eftersträva eller medvetet konstruera och förmedla en högre abstraktion eller metafysisk 
karaktär än vad källorna i praktikernas händer erfore? Det kan ju vara så, att en lärare vid en 
juridisk fakultet har valt att bli lärare, just för att söka påverka studenten till att bli en annan 
jurist än han annars skulle ha blivit, samt juridiken till en annan juridik. Kanske är våra fakultet-
er rena magneter för självutnämnda vise män, världsförbättrare eller äldre skolans idealister, 
som ser det som sin trängande plikt att rädda juristen in spe, och rättsväsendet i förlängningen, 
från en förfelande förståelse av lag och rätt?  

När läsaren därför finner Modéer i detta självpåtagna konstruktiva sammanhang, är det 
alltså viktigt att ha i åtanke, att han inte är ensam om att nyttja sin undervisning till att förmedla 
en idealistiskt koncipierad god jurist. Genusperspektiv, hållbar ordning och en social dimension 
är välbekanta ledmotiv för de lärare som önskar att handkolorera den praktiska juridik de har 
att förmedla studenten, och de figurerar följdriktigt i diverse kurser, obligatoriska som fristå-
ende. Det som gör Modéer särskilt intressant är att hans undervisning kommer efter fullbordat 
obligatorium, och bereds därmed en placering i juristutbildningen som verkar sammanfattande, 
oaktat läraren avser någon sådan, men som även kan beredas en kompletterande och rent av 
korrigerande funktion. En efterkommande kurs i rättshistoria kan på ett sätt ingen annan kurs 
inom ramen för obligatoriet kan, komplettera övriga lärares historiska och eventuella 
internationella eller komparativa juridiska källmaterial, det vill säga sedvanlig lag, prejudikat, 
förarbeten och doktrin, med ett utvidgat historiskt, internationellt och komparativt material. 
Inte nog därmed, det kan alltså ske i enlighet med en äldre historiesyn på ett sätt som en 
kunskapsskeptisk och historievetenskapligt mer återhållsam rättshistoriker skulle betrakta som 
en otillåten frihet.  

Men kanske att det är Modéer som slår an tonen för en framtida juristutbildning? Frågan 
låter sig ställas, givet det stöd som verkar föreligga bland ämneskollegor i synnerhet i 
Kontinentaleuropa men även i Norden för undervisning och forskning i linje med den 
modéerska. Oavsett vad omvärlden må tycka, finns det skäl att ställa sig frågan vad Modéers 
rättshistoriska programförklaring innebär mer konkret, och vad en sådan inriktning kunde säga 
en utomstående om värdet av en obligatorisk rättshistorisk undervisning för juridikstudenter, 
från en lärare som förmått behålla sitt obligatorium genom att ‘anpassa [sig] till omgivningens 
krav.’   148

14. Rättshistoriens upplevda nytta, betraktad ur tre disparata instansers tvångskunskap. I föregående 
kapitel redogjordes för en numera överspelad rättshistorieundervisning. Den visar på vad man 
vid avregleringens omstöpning av rättshistorieämnet tog avstånd ifrån, men även vad för slags 
kunskap som gick förlorad. Och allt tyder på att det är en kunskap som inte kommer åter. 

 Modéer, 2002, s. 39.148
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Lägger man därtill det förändrade syfte, som ligger i ett efterföljande perspektiv snarare än en 
förberedande propedeutik, är det uppenbart att det endast är med vissa besvär som rubriken 
‘rättshistoria’ kan figurera i någon hävdvunnen bemärkelse.  

Det kan därför vara skäl att granska de mer konkreta yttringar av den eventuella nytta som 
ett rättshistoriskt studium kan bereda en student, som tog sig så skilda uttryck i Uppsala, 
Stockholm och Lund efter avregleringen. Det gäller den art av rättshistoria som skapas och 
presenteras, vars särskilda kunskap avser ett klart och avgränsat syfte. Dessa syften har antytts i 
föregående diskussioner, och de torde gälla som inkommensurabla. Däri ligger diskussionens 
särskilda intresse. Den rättshistoria som bedrivs, undervisas eller efterforskas av en rätts-
historiker kan alltså visa sig så skild från den rättshistoria en annan rättshistoriker bedriver, att 
man gjorde bäst i att betrakta dem som skilda kunskapsarter.  

Stockholms radikala omvärdering av den historiska kunskapens syfte och relevans för den 
juridiska undervisningen och forskningen utgör ett så väsentligt avsteg från en hävdvunnen 
förståelse av rättshistoria, att kursen inte längre framstår som rättshistoria. Det skulle helt enkelt 
alltför mycket tänja på förståelsen av juridisk och historisk kunskap. Lund har valt att bevara 
mer från en äldre ordning, om än Modéer synes ha önskat sig ett närmande mot Uppsalas 
modell utan att för den skull ta till sig Uppsalas avsikt eller inställning till tvångskunskapens art. 
Tvärtom. Uppsalas kurs, vilken här benämns juridisk omvärldsorientering, må för en utom-
stående framstå som radikal. Det vore emellertid svårt att se något i den, som vore ägnat att 
verka usurperande för den övriga obligatoriska praktisk-teoretiska undervisningen. Det samma 
kan emellertid inte sägas om Petersons som Modéers visioner, vilka alltjämt äger livskraft. De 
framstår ej endast som radikala, de är radikala och förtjänar mer fördjupade bemötanden. Till 
dem återkommer doktorsavhandlingen.  
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8 Avgränsning: Kunskapens art och Rechtsvergleichung 

If  law is seen functionally as a regulator of  social facts, the legal 
problems of  all countries are similar. Every legal system in the 
world is open to the same questions and subject to the same 
standards, even countries of  different social structures or 
different stages of  development. Our universal legal science must 
have a structure and all the conceptual apparatus for ordering, 
organizing, and transmitting its material; we have shown above 
what form these must take. (Konrad Zweigert & Hein Kötz, 1977) 

Med detta kapitel lämnar avhandlingen nyttan och fäster blicken på Rechtsvergleichung som 
kunskapsart. Nyttan lägger den mentala grunden, kunskapsarten bereder verktygen. Avsikten 
kan därmed sägas vara, att klargöra varom bygget mer egentligen gäller. Vad är det för kunskap 
studenterna i Uppsala får sig till dels, vid den obligatoriska juridiska omvärldsorientering, som 
avslutar de juridiska studierna i Uppsala, och som justerar de positivrättsliga studierna? Och vad 
för slags metod svarar mot denna kunskapsart? 

För det första måste påminnas om, att den tunga som antyder ett humanistiskt syfte talar 
kluvet eftersom syftet är juridiskt. Det handlar om (1) juridik och juridisk metod, inget annat. 
Denna juridiska metod (2) avviker emellertid från normal praktisk juridisk metod i egenskap av 
att vara internationell. Denna internationella dimension avser att, i egenskap av tilläggspremiss, 
lösa upp det jurisdiktionellt avgränsade rättsbegreppet. Det jurisdiktionellt upplösta rätts-
begreppet (3) utgör i så måtto en justering av studentens föregående studier, (4) med dess 
möjliggörande av ett utvidgat källmaterial, men endast i form av klargörande av tilläggspremiss. 
Tilläggspremissens placering och preliminära formulering hör hit, medan dess visionära 
innehåll och rättspolitiska precisering hör till nästa steg. Källmaterialet anpassas i enlighet och 
denna anpassningär central. 

Diskussionen utgår från Zweigert och Kötz lärobok, eftersom de tydligast tar upp metod 
till behandling.  Kritiken företräds av (5) Vivian Currans ‘cultural immersion’ och (6) Paul 149

Kahns ‘cultural study of  law’. (7) Metodens programförklarande nav, och målsökare, utgörs av 
tanken om funktionalitet, vilket, tillsammans med övriga metodologiska ingredienser, (8) 
påminner om grundläggande civilrätt. 

Därefter följer ett antal kapitel, vilka med hjälp av just den analogiska tillämpning som är så 
central för jämförelse och funktionalitet, söker att klargöra denna kunskapsart, bortom jurist-
ernas egna texter, för att avslutningsvis möta den kunskapsart, som tar sig uttryck i historikerns 
texter. Det handlar om vetenskapssyn, källkritik och metod, juridisk som historisk. 

I. Juridisk metod är juridisk metod är juridisk metod 

Det yttre sken av historisk eller komparativ kunskap, som uppenbarligen animerar våra Rechts-
vergleicher, saknar självständig betydelse. Anledningen till detta är att kunskapens inre operativa 
moment – syfte och metod – är rent juridiskt. Ordet ‘komparativ’ är på ett principiellt plan 

 Zimmermanns artikel har en i sammanhanget underordnad betydelse och figurerar mest som komplettering och 149
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överflödigt och snarare ägnat att leda läsaren vilse. Insikten är nödvändig för att föra samtalet 
vidare. Vad denna ‘komparativa’ metod mer konkret innebär, återkommer diskussionen till i 
nästa avsnitt. I det följande skall Rechtsvergleichung placeras på universitetskartan. 

1. Rechtsvergleichung som juridik. Det är högst väsentligt, att klargöra, att det för Zweigert 
och Kötz handlar om juridik. Det handlar inte om att erhålla någon antropologisk, etnologisk, 
sociologisk eller ens historisk kunskap. Dessa kunskaper är relevanta endast i den mån de bidrar 
till arbetets juridiska grundsyfte. Det handlar om juridik, och en av anledningarna till att syftet 
låter sig så tydligt avgränsas är, att det för Zweigert och Kötz handlar om en konstruktiv 
ambition. Deras forskning inte bara kan vara nyttig, den måste vara nyttig. Det handlar om att 
bidra med ‘conclusions about the proper policy for the law to adopt.’ Denna strävan efter 
‘proper policy’ reducerar Rechtsvergleichung till en ‘école de vérité’ med en ‘supply of  solutions’ 
där varje ‘proper policy’ kan ses i ljuset av en ‘better solution,’ som funnes där en sådan att 
konstruera.   150

Det är inte ägnat att förvåna, att Zweigert och Kötz knyter an den Rechtsvergleichung som de 
bedriver, med den droit comparé som tog sig uttryck vid världsutställningen i Paris år 1900, med 
‘the development of  nothing less than a common law of  mankind (droit commun de l’humanite 
[sic])’ som ledmotiv. Denna konstruktiva ambition gör de uttryckligen till sin: ‘A world law must 
be created – not today, perhaps not even tomorrow – but created it must be, and comparative 
law must create it.’ Det är en sak, att sedan begränsa ambitionen till att tydligare motsvara den 
realism, som ligger i att bemöta de konkreta behov som tar sig uttryck i ‘the specific needs of  
international legal business,’ snarare än att låta den egna fantasin skena iväg med tanken, ‘to 
unify the law of  the whole world,’ men det förändrar endast målsättningens grad, ej dess art. 
Som de sammanfattar saken, i en bredare diskussion kring ämnets funktioner, måste Rechts-
vergleichung spela en ‘significant role in the preparation of  projects for the international uni-
fication of  law.’ De benämner det dessutom som ett politiskt projekt, vars syfte måste vara ‘to 
reduce or eliminate, so far as desirable and possible, the discrepancies between the national 
legal systems by inducing them to adopt common principles of  law.’   151

2. ‘The extra dimension is that of  internationalism …’. Zweigert och Kötz kan sägas tillämpa en 
traditionell juridisk metod med en icketraditionell tilläggspremiss. Som de själva medger, ‘it 
would be hard to see how [comparative method] differed from what lawyers normally do: 
lawyers constantly have to juxtapose and harmonize the rules of  their own system, that is, 
compare them, before they can reach any practical decision or theoretical conclusion.’ Denna 
beskrivning, med dess harmonisering, system och enhet i mångfald, finner de allmängiltig, som 
ett karakteristikum för ‘every national system of  law.’  Med andra ord måste frågan ställas vad 152

som ingår utöver normal juridisk metod. Vad är tillägget i tilläggspremissen?  
Det som särskiljer deras arbete benämner Zweigert och Kötz ‘internationalism’: ‘[C]ompar-

isons can be made between different rules in a single legal system, as, for example, between 
different paragraphs of  the German Civil Code. If  this were all that was meant by comparative 
law, it would be hard to see how it differed from what lawyers normally do: lawyers constantly 
have to juxtapose and harmonize the rules of  their own system, that is, compare them, before 
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they can reach any practical decision or theoretical conclusion. Since this is characteristic of  
every national system of  law, ‘comparative law’ must mean more than appears on the surface. 
The extra dimension is that of  internationalism. Thus ‘comparative law’ is the comparison of  
the different legal systems of  the world.’   153

Detta klargörande, att det handlar om en ‘extra dimension’, som i sin tur fordrar ett tillägg 
eller en justering, är mycket centralt för förståelsen av Rechtsvergleichung. Det angelägna i en ‘extra 
dimension’ är trots allt inte den särskilda tilläggspremissen i sig själva avvikelsen. Man lägger till 
för att ta avstånd, justera och förändra. En justering som sker i ljuset av en rättspolitisk 
programförklaring, avser inte i första hand att ta strid med historiker eller antropologer, utan 
med andra jurister. I det följande skall avvikelsens art diskuteras, men ihågkommas bör, att 
denna art på ett mer principiellt plan är accidentell. Det essentiella är avståndstagandet, vad 
man kan benämna viljan till förändring eller varför inte kampen om rätten.  

3. ’… with more material at [one’s] disposal’. Den metod Zweigert och Kötz avser att använda 
benämner de jämförande, i enlighet med disciplinens namn, men det är inget annat än juridisk 
metod, med en justerad ambition utifrån ett bredare källmaterial. ‘The comparatist uses just the 
same criteria as any other lawyer who has to decide which of  the possible solutions is most 
suitable and just. The comparatist,’ fortsätter de, ‘is no more adept at this than the lawyer who 
remains rooted in the law of  his homeland, but he does have more material at his disposal.’ 
Och visst kunde följande ordval komma från vilken jurist som helst: ‘One must first find what 
is common to the jurisdictions concerned and incorporate that in the uniform law. Where there 
are areas of  difference, one must reconcile them either by adopting the best existing variant or 
by finding, through comparative methods, a new solution which is better and more easily 
applied than any of  the existing ones.’  Ihågkommas bör, Gratianus concordia discordantium 154

canonum. Åtta seklers metodiska juridisk-teologiska kontinuitet kan näppeligen uttryckas mer 
allmängiltigt än så. Att sammanhanget avser en europeisering, en globalisering eller ett för-
enhetligande av skilda tyska partikularrätter vore endast kontextuellt och accidentellt, det är den 
juridiska metoden som är epistemologiskt essentiell.  

II. Det utvidgade källmaterialet och tilläggspremissens art 

Zweigert och Kötz utgår från en extra dimension som de benämner ‘internationalism’. Det 
väsentliga i denna avvikelse är nu inte den internationella dimension som Zweigert och Kötz 
utgår från, det väsentliga är själva avvikelsen. Det handlar om att justera någon annans juridik, i 
detta fall den mer traditionella, och jurisdiktionellt avgränsade, juridiska undervisningen. Ihåg-
kommas bör, vad som ovan påpekats, nämligen att en jämförelse lika väl kan ske i tiden som i 
rummet. Jämförelse som jämförelse, juridik som juridik. Det är med andra ord inget som säger 
att en jämförelse måste ske mellan ‘different legal systems of  the world’ utan det är, enkelt 
uttryckt, den jämförelse som Zweigert och Kötz gör till sin.  

4. Tilläggspremissens art. Komparativ metod som juridisk metod handlar om val av tilläggspre-
miss. Denna premiss ger ofta intryck av att vara central, på sätt det historiska eller rumsliga kan 
dominera en text, som vore det arbetets egentliga utgångspunkt. Men inom internpraktisk jurid-
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isk undervisning så är den juridiska metoden axiomatisk och därmed dess inre utgångspunkt. 
Eventuell yttre angreppspunkt förbinder arbetet med ett justerat syfte, vilket ofta framstår som 
det centrala, men kontinuiteten inom disciplinen ligger i metoden, och det för varje nytt arbete 
uppställda syftet förblir yttre. Och bortom tid och rum så kan fler angreppspunkter eller kriter-
ier göras gällande i egenskap av tilläggspremiss för att berika en traditionell juridisk metod. Det 
står följdriktigt en konstruktivt verkande jurist fritt, att välja tilläggspremiss. Därmed kunde 
genus figurera, en social dimension inläsas, ett klass-, ras- eller åldersperspektiv anläggas, med 
mycket mera. Det accidentellt konstruktiva åsyftar en medveten förskjutning av det essentiellt 
juridiska och när så sker så tar man steget in i en den praktiska juridikens härskande mening 
usurperande diskurs. Eller så skapar man medvetet sin egna diskurs och bjuder in till debatt.  

Walter Erbe är en komparatist som erhöll sin doktorsgrad 1940 för att 1945 tillträda en 
professur i Tübingen för römisches och bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung samt därtill även ausländ-
isches och internationales Privatrecht. I egenskap av kollega till Zweigert och Rabel var han väl för-
trogen med det komparativa, till vilket han fogade en nyansskillnad. I artiklen ‘Der Gegenstand 
der Rechtsvergleichung’ från 1942, uttryckte han därför saken omvänt, som att en förment 
‘nationell’ Rechtswissenschaft helt enkelt är en ‘Rechtsvergleichung mit räumlicher Begrenzung,’ 
med tillägget, att lagstiftaren saknade denna begränsning. Det är enligt Erbe felaktigt, att utgå 
från det nationella eller det internationella såsom på ett djupare plan begreppsligt meningsfullt, 
vilket tar sig mer konkret uttryck när jämförelsen sker inom en jurisdiktion, men inom ramen 
för en för jurisdiktionen i övrigt främmande religionstillhörighet, ‘dort also, wo für einzelne 
Landstelle oder Bevölkerungsklassen, etwa Angehörige verschiedener religiöser Bekenntnisse, 
unterschiedliche Rechtsordnungen gelten.’  Erbes beskrivning har ett begreppsligt klargöra155 -
nde fog för sig, även om Zweigert och Kötz inte uppvisar någon avvikelse. Det framstår hos 
dem samtliga som till fullo klart, att det som skiljer Rechtsvergleichern från kollegan är ett skiljakt-
igt källmaterial, andra tilläggspremisser samt ett annorlunda formulerat konstruktivt syfte. Det 
gäller inte den underliggande metoden.  

En skiljaktig tilläggspremiss hos de flesta Rechtsvergleicher är den större betydelse de bereder 
Rechtsgeschichte, som vore disciplinen en tvillingssyster och de två tillsammans ‘much of  a much-
ness.’  Detta de facto metodologiska jämställande av två discipliner är i dag allmängods, och det 156

finns i grund inget att invända mot beskrivningen, så länge man har i åtanke, att det handlar om 
två juridiska, ej allmänvetenskapliga, discipliner, samt att deras respektive metoder är juridiska 
och ej humanistiska. Det är också i detta hänseende som den komparativa metoden intresserar. 
Saken gäller i detta kapitel inte vad som händer med juridisk kunskap när denna bearbetas med 
historisk metod, utan vad som händer med historisk kunskap, när den bearbetas med juridisk 
metod, vare sig denna metod går under komparativ eller historisk benämning. Om Zweigert 
och Kötz komparativa metod intet annat vore än juridisk metod, med bredare än brukligt käll-
material, är det inte ägnat att förvåna, att det yttersta syftet med metoden intet har med histor-
isk eller komparativ kunskap att skaffa. Ej heller bör det koncipieras i det abstrakta. Som de 
klargör, så begick ‘[e]arlier theories […] the error of  supposing that the basis, goals, and 
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methods of  comparative law could be determined a priori from a philosophy or scheme of  
law.’  157

III. Det utvidgade källmaterialets kunskapsträd och förbjudna frukt 

Det finns en typ av kunskap som inte figurerar inom ramen för en Rechtsvergleichung. Det gäller 
den gränslösa allmänvetenskapliga kunskap som endast tjänar ett rent teoretiskt syfte. Där 
finner vi Otto Kahn-Freund, John Henry Merryman, Mary Ann Glendon, med flera inom 
comparative law. Det finns anledning att kort ta upp hur en sådan kunskap kunde ta sig uttryck, 
främst för att förstå vad det är som inte kan tillåtas inom det praktiskt internjuridiskt betingade.  
Denna förbjudna frukt kan klargöras utifrån två sentida instanser, Vivian Currans ‘cultural 
immersion’ och Paul Kahns ‘thick description’. Det betydelsefulla med Curran är hennes 
avståndstagande vidareutveckling av Rechtsvergleichung i USA medan Kahn klargör den kultur-
antropologiska utgångspunkten för juridiska studier mer generellt. I den mån deras teoretiska 
ansatser lyckas dem, hör till en annan diskussion. Här handlar det om deras vetenskapliga 
avsikter och utgångspunkter på ett mer principiellt plan.  

5. Vivian Currans ‘Cultural immersion’. Vivian Curran är en forskare, som på senare tid har 
tagit sig an spörsmålet om en allmänvetenskaplig gränslös komparation. Det förtjänar att 
påminna om hur hon förhåller sig till Rechtsvergleicher likt Zweigert och Kötz: ‘I suggest an 
approach to comparative analysis which (1) formalizes the émigrés’ practice of  steeping them-
selves in target legal cultures; but (2) contrary to the émigrés’ practice, allows for findings of  
irreducible differences among legal cultures. In studying the nature of  the comparative act, I 
also suggest the centrality of  comparison to legal analysis in general.’  Hon anser sig därmed 158

ansluta till det ämne émigréjuristerna skapade genom att ansa deras nyttobetingade utgångs-
punkt.  

Det är framför allt acceptansen av ‘irreducible differences among legal cultures’ som är 
central för Currans ‘cultural immersion’. Hon är medveten om faran av ‘a focus on difference 
for the sake of  difference.’ En sådan komparation riskerar att resultera i en lika förfelande 
advokatur, om än från ett annat håll, och blottar sig för kritiken av ett tendentiöst ‘repudiation 
of  the different.’ Mot detta föreslår hon som utgångspunkt ett så värdeneutralt och allmän-
vetenskapligt förankrat sökande efter relevanta skillnader, som kan sägas existera ‘in fact […] 
among humans and human cultures.’ Sanning må relativiseras, men aldrig förnekas dess 
egenskap av vetenskapligt kriterium, ‘[r]ather, I am anxious for comparatists to beware of  
avoiding truths and the complexities of  truths, of  losing the gist of  attributes of  other legal 
cultures by overlooking the untranslatables, and of  rendering themselves unable to see 
differences for fear of  the consequences of  such vision.’   159

Därmed inte sagt, att Curran till fullo lyckas, givet hennes önskan att se hennes arbete som 
ett bidrag till ‘ways not merely to coexist with others, but to do so in full recognition of  their 
difference, their otherness.’ Som hon med visst patos klargör sin hållning, ‘[l]egal cultures that 
foster tolerance without uniformity, and that celebrate difference, ultimately may further the 
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goals of  [our forerunners] the émigrés better than an a priori definition of  all humans as 
fundamentally similar.’  Inte nog därmed, till skillnad från Zweigert och Kötz, med flera, så 160

utgör själva misslyckandet en central del av utgångspunkten: ‘The seeming paradox of  this 
article is that the immersion approach, with its focus on difference, implies incommensurability, 
and consequently the failure of  comparison. It implies incommensurability, however, only in an 
ultimate sense. Just as communication cannot reach perfection, so comparison cannot be 
conducted to perfection.’   161

Det är nödvändigt att klargöra den väsentliga skillnad som gör sig gällande mellan Currans 
comparative law utgångspunkt och Rechtsvergleichung, vilken inte handlar om graden av principiellt 
gränslös kunskap utan om dess art, vilken betingas av komparationens syfte. Zweigert och Kötz 
vet att de i egenskap av jurister kommer att lyckas, det följer av arbetet och något annat vore 
déni de justice, medan Curran är lika säker på att misslyckas, men sörjer inte för det. Tvärtom. Till 
detta kommer svårigheten av att förhålla sig vetenskapligt neutral – vad härvarande avhandling 
föreslår bäst möjliggörs av en kombination av det agnostiska med det nihilistiska – men det 
förtar intet av den poäng som Currans vetenskapliga strävan ger uttryck för. Så fort en forsk-
ning bedrivs inom ramen för det ena, som uteslöte den det andra, så upphör dess allmän-
vetenskapliga anspråk, en insikt såväl Kahn som Curran till fullo förmedlar.  

6. Paul Kahn: ‘Cultural study of  law’ och ‘Thick description’. Det talas ibland om ‘thick 
description’, och även om det inte avvikter från Currans ‘cultural immersion’ så kan det vara 
värt att ta upp det särskilt. Att det tangerar ett akademiskt ideal bland komparatister säger sig 
självt, men att det ibland dem även kunde manifestera sig som en rent teoretisk kunskap är 
mindre uppenbart. Ett tidigt exempel är Fritz Pringsheim jämförelse mellan engelsk och 
romersk rätt, som uppenbarligen inte åsyftade någon praktisk juridisk nytta. Det faller på den 
som utför jämförelsen, att ‘[m]inute investigation of  every detail is indeed necessary, but it must 
be carried out on the basis of  a comprehensive outlook; this is the real difficulty of  genuine 
comparison.’ Detta fordrar såväl juridisk som historisk kunskap:‘Since our aim is to compare 
the genius of  English and Roman law our comparison must involve legal history. I believe that 
the following proposition will be more readily accepted in this country than anywhere else: 
comparative law without the history of  law is an impossible task. Each legal system can only be 
understood in its essential character if  it is considered historically, and only from this point of  
view is comparison of  law fruitful. One who compares law only as it is in force to-day – still 
more, one who limits his comparison to statute law or to particular doctrines – can never arrive 
at lasting and fruitful results.’   162

Paul Kahns ‘cultural study’ tangerar i mångt Pringsheims ‘comprehensive outlook’, när han 
utgår från ett empiriskt material som inte låter sig inte prima facie avgränsas. Detta 
antropologiska projekt ställer han mot det filosofiska, även det nödvändigt för förståelsen, som 
alltjämt strävar efter förklaringsmodeller och koherens: ‘To couple the method of  philosophic 
critique – i.e., exposing the conceptual conditions of  the practice – to that of  thick, anthropo-
logical description – i.e., investigating instances of  practice in their layered character of  
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multiple, juxtaposed meanings – is both the end and the technique of  a cultural study of  law’s 
rule.’ De två perspektiven fyller skilda funktioner, men det faller främst på det antropologiska 
att ha sista ordet, ‘by the acknowledgement that all need not be well-ordered in the end’: The 
philosophical and anthropological aspects of  the inquiry point in slightly different directions. 
The former maintains the philosophical ambition of  coherence, unity, and system. It seeks an 
interpretation that would present the rule of  law as a unified conceptual order. The latter is 
open to the possibility, and indeed suspects, that the elements of  such a ”system” are not well-
ordered, that they do not all point in a single direction, and that, indeed, there are tensions – if  
not contradictions – within the beliefs that support the cultural practice of  law’s contradiction- 
The urge toward systemic unity can usefully push the inquiry to investigate further the deep 
structure of  law’s conceptual universe. But that inquiry is always conditioned by the acknow-
ledgement that all need not be well-ordered in the end. A cultural practice is not a philosophical 
system.’   163

Kahns antropologiska projekt, ‘the cultural study of  law’, utgår från följande frågeställning: 
‘What are the conceptual conditions that make possible that practice that we understand as the 
rule of  law?’ Och likt samtliga komparatister så innebär ett första steg till besvarandet, att man 
bekänner sig till ambitionen att beakta samtliga hänsyn, att göra en helhetsbedöming, med allt 
vad det innebär. Det är denna initiala och grundläggande helhetsbedömning, som Kahns 
antropologiska bakgrund benämner ‘thick description’: ‘We approach that question by first 
offering a thick description of  the event as it appears in the world of  law’s rule and then by 
offering an interpretation of  the conceptual and imaginative structure of  that world. When we 
understand ourselves as citizens of  a state committed to the rule of  law, how do we imagine the 
self  and the community? When we make legal arguments, respond to legal demands, or criticize 
actions as unlawful, how do we understand authority? These are the conceptual conditions that 
make possible the diverse disagreements that we have within the practice of  law’s rule. They are 
not a set of  answers to controverted legal questions, but the conditions of  belief  within which 
it becomes possible for those questions to arise. In short, we seek to comprehend the forms of  
understanding that make possible the range of  behaviors that we characterize as living under 
the rule of  law.’   164

Den väsentliga skillnaden mellan Kahn och de Rechtsvergleicher som diskuteras i avhandling-
en, vilket inkluderar den senare Pringsheim, är kunskapens syfte. Kahns antropologiska 
kunskap får inte förutsätta någon praktisk juridisk nytta. ‘The first step toward a new discipline 
of  legal study is the bracketing of  any truth claims for or about law.’ Det är först när man gör 
avkall på en internjuridisk kunskapsbetingelse som forskningen kan ‘proceed under its own 
direction.’ Vad detta förutsätter hos forskaren mer konkret, beskriver han som följer: ‘We 
understand this mode of  inquiry when it is pursued by the cultural anthropologist. She 
suspends her ordinary beliefs and normative commitments; she does not judge the object of  
her inquiry – she does not offer reforms – but pursues each proposition offered by her inform-
ants with yet another question. The interpretive task of  such an inquiry has no natural stopping 
point: meanings always exceed the revelatory capacity of  the particular question.’  Kultura165 -
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ntropologen lär inte av historien, dömer intet förflutet och värderar inte sitt studieobjekt. Det 
lämnar han åt juristen. Suum cuique.  

IV. Funktionalitet 

Det skall i det följande tas upp utgångspunkten för den metod som Konrad Zweigert och Hein 
Kötz lanserar. Det är viktigt att påminna om att de figurerar inom en internpraktisk premiss, 
vad som här benämns konfessionell, om än med en konstruktiv ansats. Det handlar om juridisk 
metod och inget annat. Det är med andra ord ingen ickekonfessionellt betingad antropologisk 
metod, ej heller historisk eller annan humanistisk metod där jämförelsen görs utan tanke på 
juridisk nytta. Den juridiska nyttan är tvärtom så central att boken vore otänkbar utan denna. 
Det som intresserar i deras metod tar därmed inte sikte på hur den förhåller sig till andra 
kunskapsarter, utan hur den förhåller sig till deras egna internjuridiska kunskapsart.  

Två klargöranden anmäler sig. För det första behöver inte påminnas om hur humanisten 
betraktar kunskap. Det gjordes hänvisningar till kunskapsskepticismen och det främst antropo-
logiska kunskapssyftets ‘thick description’ och ‘cultural immersion’. Denna avvikande kunskaps-
syn tas för given. För det andra förtjänar det att påminna om att Zweigert, Kötz och Reinhard 
Zimmermann i egenskap av jurister laborerar med ett jurisdiktionellt upplösande rättsbegrepp 
som är främmande för en praktisk jurist. De må hävda en herrschende Meinung i egenskap av 
Rechtsgelehrter, men därmed inte sagt att en sådan Meinung har något att skaffa med en praktisk 
juridiks härskande mening. Teoretikern må åsyfta något praktiskt, men ett sådant praktiskt syfte 
måste likväl ses i sitt teoretiserande sammanhang. Vad en praktiskt verksam jurist har att säga 
om saken kan alltså vara något helt annat, rent av väsensskilt annat.  

Det som aktualiseras är den dubbla tendenskritiken. Å ena sidan humanistens självklara 
tendenskritik av att juristen läser in en giltighetsbetingad förståelse i en konstruktiv ansats, men 
även juristens tendenskritik av att komparatisten läser in en jurisdiktionellt avgränsad och 
giltighetsbetingad förförståelse, i detta fall en rechtswissenschaftlich inskolad Vorverständnis, i en 
jurisdiktionellt upplösande konstruktiv ansats. Det handlar med andra ord om att blottlägga och 
kritiskt granska Rechtsvergleicherns epistemologiska förvridningsmoment; om hur Zweigert och 
Kötz rechtsvergleichende metod i relation till ett konstruktivt syfte, på ett för deras syfte helt 
korrekt sätt, förvrider den eventuella kunskap som hämtas från tid, rum eller annat, för att 
möjliggöra och realisera detta syfte.  

Den metodologiska förvridningen innehåller hos Zweigert och Kötz fyra moment: 
funktionalitet, likhetspresumtion, harmonisering och Verrechtlichung. I det följande tas funktion-
alitetsprincipen upp. De övriga återkommer avhandlingen till i ett senare kapitel. Det bör dock 
klargöras redan här, att det strukturellt latenta syftet i juridisk metod ligger alltid i förrättslig-
andet, förvridningsmomentets avslutande del. Det som är mest centralt för förståelsen av den 
här aktuella förvridningen är emellertid likhetspresumtionen, även om den tar sig mer konkret 
uttryck i harmoniseringen. De följer den komparativa metodens preliminära ansats, funktion-
alitet. Den kan betraktas som metodens målsökare. Om än det yttre syftet alltid är 
bestämmande, så tar det komparativa arbetet sin mer egentliga början i formulerandet av 
funktionalitet. Denna juristens ändamålsenliga anpassning av empiriska fakta till kommen-
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surabla juridiska kunskaper, innebär med andra ord för humanisten ett initialt fokuserande av 
det epistemologiska förvridningsmomentet.  

7. ‘… in law the only things which are comparable are those which fulfil the same function’. Juristen 
postulerar ‘a question or the setting of  a working hypothesis – in brief, an idea,’  en begynn166 -
else som till fullo tangerar Eichhorns tanke om ‘die rechtliche Idee [aufzufinden], welche den 
Bestimmungen der […] Particulärrechte zum Grunde liegt, und aus dieser soll dann entwickelt 
werden, was als wesentliche (gemeinrechtliche) und zufällige (particuläre) Bestimmung in den 
Grundsätzen zu betrachten ist, die über ein solches Rechtsinstitut gelten.’  Att sedan Zweigert 167

och Kötz benämner ‘[t]he basic methodological principle of  all comparative law [as] that of  
functionality,’ förändrar inget på ett principiellt plan. Det handlar om att finna kommensurabel 
kunskap, men för att åstadkomma denna kommensurabilitet så måste forskaren ställa rätt fråga 
till materialet.  

Beskrivningen av det juridiska arbete, som föregick BGB och ZGB, och som nu ställs i 
relation till en europeisk Code civil – ‘if  we succeed in it, we will have produced the indispens-
able intellectual groundwork for a European Civil Code against the day when political and 
practical considerations enable it to be put on the agenda’  – är exemplariskt i dess koncisa 168

begriplighet: ‘From this basic principle [of  functionality] stem all the other rules which 
determine the choice of  laws to compare, the scope of  the undertaking, the creation of  a 
system of  comparative law, and so on. Incomparables cannot usefully be compared, and in law 
the only things which are comparable are those which fulfil the same function. This proposition 
may seem self-evident, but many of  its applications, though familiar to the experienced 
comparatist, are not obvious to the beginner. The proposition rests on what every comparatist 
learns, namely that the legal system of  every society faces essentially the same problems, and 
solves these problems by quite different means though very often with similar results. The 
question to which any comparative study is devoted must be posed in purely functional terms; 
the problem must be stated without any reference to the concepts of  one’s own legal system.’  169

Noteras kan, redan vid detta preliminära stadium, att Zweigert och Kötz nyttjar uttrycket 
‘of  all comparative law’, och även om det är Rechtsvergleichung de utgår från, är sammanhanget 
ägnat att förstås mer allmängiltigt. Det är en enastående projicering, i all sin verrechtlichende uni-
versalism, varom mer nedan.  

V. Komparation, jämförelse, funktionalitet och analogi 

Det är värt att här stanna upp ett tag för att klargöra det fullt rimliga i Zweigert och Kötz 
språkbruk. Studenterna i Uppsala tillbringar dag ut och dag in med jämförelser. Man kunde 

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 33 f.166

 Karl Friedrich Eichhorn, ‘Über das geschichtliche Studium des Deutschen Rechts,’ Zeitschrift für geschichtliche Rechts167 -
wissenschaft, Erster Band, VII., Berlin 1815, s. 130 f.

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 31.168

 A.a., s. 34. Vad gäller just uttalandet ‘and in law the only things which are comparable are those which fulfil the same 169

function’ kan hänvisas till Hellner för klargörande jämförelse och grundläggande likhet i synen på funktionella sammanhang: 
‘Uttalanden i förarbetena till lagar och i domskäl ger ibland anvisning om när analogislut är tillämpliga. Den väsentliga 
grunden måste dock alltid vara de funktionella sammanhangen. Ibland är det omöjligt att på funktionell väg grund finna 
stöd för analogier; då finns knappast någon annan utväg än att konstatera att rättsläget är osäkert.’, Hellner/Hager/Persson, 
2020, s. 29.
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utan tvivel göra gällande, att det är det mest centrala moment de har att ta sig an inom civil-
rätten. Därmed landar vi även i begreppet analogi.  

8. Jämförelse, funktionalitet och analogi som grundläggande civilrätt. Det förtjänar att upprepa vad 
som sagts ovan, nämligen att ‘comparisons can be made between different rules in a single legal 
system, as, for example, between different paragraphs of  the German Civil Code. If  this were 
all that was meant by comparative law, it would be hard to see how it differed from what 
lawyers normally do: lawyers constantly have to juxtapose and harmonize the rules of  their 
own system, that is, compare them, before they can reach any practical decision or theoretical 
conclusion.’  Det är med andra ord god, grundläggande juridisk metod.  170

Detsamma kunde sägas gälla funktionalitet. Som studenterna i Uppsala lär sig i avtalsrätten, 
så har ‘i alla rättssystem […] sådana fullmaktstyper [ställningsfullmakten och andra näraliggande 
fullmaktstyper som tillkommit genom rättspraxis] vuxit fram på grundval av ett praktiskt behov. 
Dessa fullmaktstyper [Duldungsvollmacht och Anscheinvollmacht, som förekommer i tysk rätt, usual 
och apparent authority, som man finner i engelsk och amerikansk rätt och mandat apparent, som 
utbildats i fransk rätt] kännetecknas av en vilja hos huvudmannen, han har åtminstone tolererat 
och godtagit resultatet av mellanmannens handlande.’  Och när köplagens 17 § 3 st diskuteras 171

av Jan Hellner, med dess rekvisit ‘med fog kunnat förutsätta,’ är det en fogstandard man söker 
och denna måste på något sätt svara mot en funktion, som studenten nödgas formulera objekt-
iverat och abstrakt. Det fordrar ett funktionellt tänkande. Hellners efterträdare i läroboken 
citerar där rättsfallet NJA 2010 s. 286, där HD även uttalar ‘att man också har att beakta […] ”
att byggreglerna i allt större utsträckning har fått karaktären av funktionskrav och att funktion-
en kan åstadkommas på olika sätt. Byggreglerna måste därför ses i ljuset av vad som kan anses 
vara en vedertagen och accepterad uttolkning och tillämpning av dem”.’   172

Svårare kan det vara för studenterna att få grepp om analogi. Bert Lehrberg klargör 
innebörden i hans bok Praktisk juridisk metod som följer. ‘Ibland finner en domstol i stället att 
den inte kan fästa avgörande vikt vid att en situation språkligt sett inte omfattas av en regel. 
Situationen faller med andra ord klart utanför betydelseområdet. Domstolen väljer dock trots 
det att lägga avgörande vikt vid likheterna i övrigt mellan det aktuella fallet och de fall som 
omfattas av stadgandet och tillämpar därför samma rättsföljd – när i övrigt samma rekvisit är 
uppfyllda. Förfarandet kallas en analogi, ett analogislut eller en analogisk tillämpning av ett 
lagstadgande.’  När studenterna sedan kommer till avtalstolkningen, har de åter igen att beakta 173

den analogi, som de kan falla tillbaka på vid en jämförelse med ett annat fall. ‘Analogier till 
avtalsbestämmelser kan i viss begränsad utsträckning göras inom ramen för tolkningen, till 
exempel mot bakgrund av att parternas syfte med en avtalsklausul annars inte skulle uppnås. 
De kan till exempel ha misslyckats med att ge en klausul en utformning som motsvarar vad de 
avsett. Men utgångspunkten är att man måste vara restriktiv. Analogier kan inte heller göras på 
samma grunder som vid tillämpning av lag.’   174

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 2.170

 Axel Adlercreutz, Lars Gorton och Eva Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, 14 uppl., Lund 2016, s. 369.171

 Hellner/Hager/Persson, 2020, s. 65, n. 70.172

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 145.173

 Bert Lehrberg, Avtalstolkning. Tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 9 uppl., 174

Uppsala 2020, s. 161.
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När studenten sedan kommer till köprätten, får de god vägledning av Jan Hellners klassiska 
utläggning i hans inledande metodavsnitt. Det förtjänar att citeras i sin helhet:  

Med detta har vi tangerat frågan hur bedömningen bör ske när det saknas lagstiftning och stadgad rättspraxis som ger 
ledning. Den bakomliggande principiella uppfattningen för detta arbete är att analogier från lagregler, i viss 
mån analogier från rättspraxis, bör vara den huvudsakliga grunden. Detta överensstämmer med den 
allmänna tendensen i ett sådant rättssystem som det svenska, vilket är fattigt både på generell lagstiftning 
och på prejudikat. En analogi är ofta nästan det enda som man kan hålla sig till med någon säkerhet. Ett 
analogislut leder också till den likformighet i behandlingen av likartade fall om utmärker rättvisan, även 
om det förutsätts att man avgjort vad som ska vara avgörande för likhetsbedömningen. Det kan hävdas 
vara riktigare att använda analogier, som har stöd i uttryckliga ställningstaganden av lagstiftaren, än egna 
subjektiva åsikter om vad som är lämpligt, eller att okritiskt följa auktoriteter. Uttalanden i förarbetena till 
lagar och i domskäl ger ibland anvisning om när analogislut är tillämpliga. Den väsentliga grunden måste 
dock alltid vara de funktionella sammanhangen. Ibland är det omöjligt att på funktionell väg grund finna 
stöd för analogier; då finns knappast någon annan utväg än att konstatera att rättsläget är osäkert.  

Ibland får analogisluten formen att särskilda lagstadganden eller avgöranden sägs ge uttryck åt ”
allmänna rättsgrundsatser”. De flesta sådana grundsatser visar sig vid närmare analys vara generaliseringar 
på grundval av analogier. Man kan också uttrycka detta så, att lagstadganden och rättsfall anförs som stöd 
för allmänna rättsgrundsatser. Det måste därför också avgöras, när analogierna har sådan omfattning och 
dominans att de ger stöd för att tala allmänna rättsgrundsatser. Detta förutsätter en prövning av vilka 
rättsregler och avgöranden som överensstämmer med grundsatserna och vilka som måste betraktas som 
undantag. Temat återkommer ständigt i den följande framställningen.   175

Man kan säga att studenten tränas i kommensurablitet, att finna kommensurabel kunskap 
genom att jämföra lagrum, rättsfall, avtalsklausuler och se var en analogi låter sig göras. 
Exempel bereds de sedan i rättsfall, där Högsta domstolen kan ställa frågan om en jämförelse 
mellan exempelvis en tredjemanspant och ett borgensåtagande. Handlar detta om kommen-
surabla rättsinstitut? I rättsfallet NJA 1996 s 560 uttalar domstolen följande: ‘Då en tredje man 
ställer en pant för någon annans skuld uppkommer en situation som företer likheter med den 
som föreligger då någon går i borgen. Såväl tredjemanspantsättaren som borgensmannen åtar 
sig ett ansvar för en förpliktelse som åvilar någon annan, varvid pantsättarens ansvar dock är 
begränsat till den ställda panten, medan borgensmannen ansvarar med hela sin förmögenhet. 
Liksom en borgensman erhåller regressrätt mot gäldenären, om han infriar skulden, erhåller 
tredje mannen regressrätt mot gäldenären, om panten tas i anspråk.’ Mot bakgrund av denna 
jämförelse, som uppvisar vissa likheter, ställer de frågan, ‘I flera hänseenden finns det därför 
anledning att tillämpa samma principer beträffande en tredjemanspantsättares och en borgens-
mans rättigheter och skyldigheter,’ men med varningen, att ‘[s]amtidigt måste emellertid grund-
läggande panträttsliga principer beaktas.’ ‘Den fråga som aktualiseras i målet är,’ fortsätter 
domstolen, ‘huruvida borgenären kan erhålla betalning ur en pant som ställts av tredje man, då 
den fordran som panträtten skall säkra har preskriberats.’ Att analogin här eventuellt skulle föra 
för långt, finner studenten vid läsningen som följer. ‘Enligt 8 § 2 st preskriptionslagen 
(1981:130) omfattar preskription av en huvudfordran även fordran på grund av borgen (s k 
accessorisk preskription). En tillämpning på tredjemanspant av de principer som gäller be-
träffande borgen skulle således leda till att panträtten ansågs upphöra samtidigt med fordrings-
rätten. Det synes dock klart, att en sådan regel inte skulle kunna uppställas undantagslöst.’  I 176

det aktuella fallet fann domstolen inte skäl att tillämpa de principer som gäller beträffande 
borgen på tredjemanspant till förmån för regeln att panträtten alltjämt kunde göras gällande.  

 Hellner/Hager/Persson, 2020, s. 29 f.175

 NJA 1996 s. 560, på s. 563.176
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Poängen är inte det enskilda fallet, ej heller tredjemanspant och borgen. Poängen är förmågan 
att göra distinktioner, jämföra och finna samband, men även att förstå när en regel inte kan 
tillämpas analogiskt. Det torde inte vara någon, som tränas så mycket i komparation, funktion-
alitet och kommensurabilitet som juridikstudenten, även om orden sällan eller aldrig används. 
Analogi måste de emellertid lära sig. Och som Lehrberg lär dem, gäller det i synnerhet dem, i 
egenskap av svenska jurister: ‘Den omfattande användningen av analogier inom förmögenhets-
rätten sammanhänger med den svenska lagstiftningstekniken på detta område. I Sverige finns 
inte någon allmän civillagbok, som i likhet med den tyska BGB fastslår abstrakt formulerade, 
allomfattande principer som kan tillämpas inom hela obligationsrätten. I stället har vi ett litet 
antal speciallagar, som löser konkret angivna problem i anslutning till vissa centrala avtalstyper, 
såsom köp och hyra av fast egendom. När det gäller oreglerade avtalstyper, såsom hyra av lös 
egendom och avtal om tjänster som inte omfattas av konsumenttjänstlagen, får man ofta 
analogisera till de lagregler som finns för motsvarande frågor vid andra besläktade avtal-
styper.’  177

När de sedan läser vidare i litteraturen, finner de att ‘avtalsrättens regler kan i vissa fall 
tillämpas analogivis på stadgor och bolagsavtal, där de associationsrättsliga reglerna lämnat 
frågorna öppna.’  Likaså inom representation. ‘I fråga om representation och avtalsslut faller 178

det sig enligt förarbetena naturligt att tillämpa HagL analogt även på handelsresande och plats-
försäljare som utgör ytterligare exempel på kommersiella mellanmän.’  Och standardavtalens 179

standardisering läser, som vore det taget ur Zweigert och Kötz: ‘Användningen av standardavtal 
underlättar proceduren vid avtalsslut och förenhetligar avtalsvillkoren. De åstadkommer 
praktiskt att ett regelsystem till stor del ersätter eventuellt förekommande dispositiva lagregler, 
exempelvis köplagen. ”Formulärrätten” är ofta väl anpassad till den berörda branschens 
särskilda behov, och standardiseringen är från många synpunkter praktisk. Parter behöver inte 
alltid själva utforma reglerna för sina inbördes mellanhavanden, särskilt som diskussioner om 
påföljder av avtalsbrott kan inverka störande på förhandlingarna. Samtidigt kan standardavtalet 
göra parterna bättre medvetna om problem som kan uppkomma, i synnerhet om parterna först 
tar del av villkoren. Standardavtalet kan ge branschanpassade regler för ömtåliga tvistefrågor 
och därmed onödiggöra många processer eller skiljeförfarande. De kan därmed rentav främja 
rättssäkerheten.’  Eftersom köp av tjänst endast är reglerad i lag vad gäller konsumenttjänster, 180

lär de sig att använda den lagstiftning som finns, men med urskillning. ‘I övrigt är rättsläget desto 
mera osäkert. Eftersom konsumenttjänstlagen är den enda lagen på området, här bortses från 
36 § avtalslagen och avtalsvillkorslagen, kunde det finnas skäl att tillmäta lagen särskild 
betydelse även utanför sitt egentliga tillämpningsområde. Häremot talar dock det konsument-
skyddande syftet. Såsom kommer att framgå i det följande är det ofta svårt att dra slutsatser 
från konsumenttjänstlagen i vad avser kommersiella förhållanden. Där konsumenttjänstlagen 
och den allmänna köplagen har samma principer kan man dock anta att de ska tillämpas även 
vid kommersiella avtal om tjänster.’   181

 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 297.177

 Adlercreutz, Gorton, Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 20.178

 A.a., s. 221 f.179

 A.a., s. 23.180

 Hellner/Hager/Persson, 2020, s. 101 f.181
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Poängen är väsentlig, för när studenten rör sig bortom civilrätten och in i den komparativa 
rätten, inser de att ordet ‘komparativ’ huvudsakligen står för en jurisdiktionell upplösning av en 
annars normal juridik. Som Zweigert och Kötz klargörande skriver: ‘Since this [comparison] is 
characteristic of  every national system of  law, ‘comparative law’ must mean more than appears 
on the surface. The extra dimension is that of  internationalism. Thus ‘comparative law’ is the 
comparison of  the different legal systems of  the world.’  Det som särskiljer deras arbete 182

benämner alltså Zweigert och Kötz ‘internationalism’ – vad som här benämns jurisdiktionell 
upplösning – med ett rättsbegrepp anpassat i enlighet.  

Därmed är vi inne på bruket av analogi för att klargöra kunskapens art. Analogi är akadem-
ikerns klassiska redskap. Det vet juristen och denna kunskap har han gemensam med övriga 
vetenskaper, som samtliga är beroende av att finna kommensurabel kunskap. Det är till denna 
avhandlingen nu vänder. 

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 2.182
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9 Konfessionell 

Only when the theological project became capable of  suspending 
belief  in the object of  its study could a real discipline of  religious 
study emerge. […] If  we ask the scholar whether he believes in 
the truth of  the object of  his study, we are collaborating in an 
insidious form of  censorship. The scholar of  religion should not 
be asked whether Christ is God or what is the current belief  
about the Trinity. Similarly, the scholar of  law’s rule should not be 
asked whether law is the expression of  the will of  the popular 
sovereign and thus a form of  self-government. These are 
propositions internal to the systems of  belief. A scholarly 
discipline of  the cultural form approaches these propositions not 
from the perspective of  their validity, but from the perspective of  
the meaning they have for the individual within the community 
of  belief. (Paul W. Kahn, 1999) 

Det skall i det följande klargöras en väsentlig skillnad mellan juridiska och humanistiska studier, 
vad gäller dessas utgångspunkter. För detta syfte kommer begreppsparet konfessionell och 
ickekonfessionell att användas. Det bör påpekas, att skillnaden dessa två skilda utgångspunkter 
emellan saknar värdering inom ramen för avhandlingen. Ett konfessionellt studium är något 
lika självklart i ett sammanhang, som det kan visa sig främmande, olämpligt eller rent av 
skadligt i ett annat. Detsamma gäller en ickekonfessionell studiepremiss. Där en sådan ej hör 
hemma, förfelar den studierna genom att usurpera det avsedda kunskapssyftet. Skillnaden 
handlar om syfte, där var sak har sin plats. Suum cuique.  

Kapitlet är uppbyggt kring jämförelsen mellan teologins och juridikens internpraktiska 
studium, vad som här benämns konfessionellt. Det inleder med två tankeexperiment, avsedda 
att vänja tanken vid en ovan analogi, vad gäller (II) kyrka och stat samt (III) konfessionell 
studiepremiss. Men innan det (I) klargörs innebörden och betydelsen av analogi. Dessa följs 
upp av (IV) jämförelsen mellan juridikens och den klassiska teologins konfessionella studie-
premisser. Jämförelsen tar sikte på det för bägge studiegångarna funktionella samband, som tar 
sig uttryck i den intellektuella beteendereflex, som aktualiseras vid själva studierna. Därefter 
följer (V) en del förtydliganden gällande historia, juridik, de vetenskapliga studiernas kontext-
bundenhet och perspektivberoende samt vad som här benämns betingad lydnad och intellekt-
uell beteendereflex. Avslutningsvis (VI) söker diskussionen att sätta in konfessionaliteten i ett 
bredare vetenskapligt sammanhang, med en koppling till teologisk och juridisk utbildning. 

I. ‘Hur långt besitter en dylik analogi bärkraft?’ 

Poängen med analogi är, att vid en jämförelse, även kallad komparation, söka funktionella 
samband. Det gäller att lokalisera en mötespunkt skilda företeelser emellan, som antyder en 
kommensurabilitet. Detta möjliggör ett öppnande av något avgränsat, för att granska eller 
tillämpa detta avgränsade i ett för företeelsen prima facie främmande sammanhang. Det skall 
med andra ord kunna konstateras, att det främmande endast hör det yttre skenet till, medan 
släktskapet, med de funktionella sambanden, hör en djupare, inre eller högre – hur man nu 
önskar uttrycka sig – verklighet till. Till detta kommer en ytterligare grundförutsättning, 
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nämligen att studenten måste lära sig att underkänna en rubricering eller yttre sken, när de 
faktiska omständigheterna eller den inre verkligheten föranleder en annan bedömning. Gör man 
gällande ett köp, men det mer egentligen handlar om gåva, är det att bedöma som gåva. 
Eventuell gåvoskatt följer. Eller som Högsta domstolen uttrycker i rättsfallet NJA 2012 s. 419, 
som rör frågan om ett avtal skall betraktas som ett kommissions- eller återförsäljningsavtal, och 
som studenterna måste läsa till ett seminarium under kontraktsrätten: ‘Vid bedömningen av 
avtalets verkan måste hela avtalssituationen beaktas. Avgörande är om avtalet med hänsyn till 
sitt faktiska innehåll är att anse som ett kommissionsavtal. Avtalstexten måste prövas i ljuset av 
hur avtalet i praktiken kommit att tillämpas och om parterna genom faktiskt handlande frångått 
överenskommelsen enligt dess ordalydelse. Att parterna rubricerat avtalet som ett kommiss-
ionsavtal saknar avgörande betydelse om det visar sig att parternas avtal rent faktiskt är att 
betrakta som ett köpeavtal. Den avgörande frågan är huruvida Bilgallerians försäljning skett för 
egen eller för Citroëns räkning och om Citroën alltså har haft ett verkligt intresse av försälj-
ningen till tredje man. Bedömningen måste göras efter en sammanvägning av samtliga relevanta 
omständigheter.’  Kallar man en forskning för fri och förutsättningslös, men den rent faktiskt 183

uppvisar tydliga tecken på att vara en ofri och förutsättningsbunden forskning, skall domstolen 
alltså betrakta det som ofri forskning. Det handlar om att, i egenskap av forskare, likt domaren 
förhålla sig sakligt till frågan, vad som är att betrakta som verkligt, i mer egentlig bemärkelse. 
Som med analogi.  

Studenten som läser civilrätt i Uppsala, förväntas ta sig an Jan Hellners klassiska arbeten om 
kontraktsrätt. De utgör i vart fall kursfordran. Där lär sig studenten, att det inom den svenska 
kontraktsrätten är brukligt med analogier.  Detta sagt, teori är nu en sak, verklighet en annan, 184

och när studenten tar del av de för studierna anvisade rättsfallen, klarnar bilden. Det är i vart 
fall tanken, att studenten skall läsa sig hur den analogiska tillämpningen går till, genom att ta del 
av hur våra högsta jurister, inom ramen för ett konkret fall, verkställer en jämförelse, med dess 
funktionalitet, likhetspresumtion, harmonisering och systematiska inarbetning. Studentens 
träning i analogisk tillämpning är en för avhandlingen återkommande poäng, varför det här 
räcker med ett instruktivt exempel från fordringsrätten. NJA 2017 s. 769 handlar om i vad mån 
löpande skuldebrev enligt skuldebrevslagen kan tänkas ha elektronisk form. Knäckfrågan gällde 
rådighet och kontroll. Referenten Ella Nyström skrev för en enig domstol när hon anlade ett 
funktionellt synsätt för att bemöta detta spörsmål, genom att abstrahera från en hävdvunnen 
syn på skuldebrevet ‘som en fysisk handling’: ‘Att skuldebrevslagen utgår från att kravet på 
rådighet och kontroll över fordringsförhållandet utövas genom ett unikt och besittningsbart 

 NJA 2012 s. 419, på s. 431.183

 Följande citat hör till Hellners inledning om metod – man kunde även benämna det juridisk källkritik – och förtjänar en 184

kort hänvisning: ’Med detta har vi tangerat frågan hur bedömningen bör ske när det saknas lagstiftning och stadgad rättspraxis som ger 
ledning. Den bakomliggande principiella uppfattningen för detta arbete är att analogier från lagregler, i viss mån analogier 
från rättspraxis, bör vara den huvudsakliga grunden. Detta överensstämmer med den allmänna tendensen i ett sådant 
rättssystem som det svenska, vilket är fattigt både på generell lagstiftning och på prejudikat. En analogi är ofta nästan det 
enda som man kan hålla sig till med någon säkerhet. Ett analogislut leder också till den likformighet i behandlingen av 
likartade fall som utmärker rättvisan, även om det förutsätts att man avgjort vad som ska vara avgörande för likhets-
bedömningen. Det kan hävdas vara riktigare att använda analogier, som har stöd i uttryckliga ställningstaganden av 
lagstiftaren, än egna subjektiva åsikter om vad som är lämpligt, eller att okritiskt följa auktoriteter. Uttalanden i förarbetena 
till lagar och i domskäl ger ibland anvisning om när analogislut är tillämpliga. Den väsentliga grunden måste dock alltid vara 
de funktionella sammanhangen. Ibland är det omöjligt att på funktionell väg grund finna stöd för analogier; då finns 
knappast någon annan utväg än att konstatera att rättsläget är osäkert.’, Hellner/Hager/Persson, 2020, s. 29.
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pappersdokument kan emellertid inte anses innebära att löpande skuldebrev måste ha pappers-
form eller på motsvarande sätt manifesteras i ett fysiskt föremål. Lagen bör kunna tillämpas 
teknikneutralt, om det kan ske med upprätthållande av de skyddsändamål som reglerna i 
skuldebrevslagen är avsedda att fylla.’ (p. 8) En förutsättning för att ‘ett elektroniskt skuldebrev 
ska tillskrivas de rättsliga egenskaper som följer med ett löpande skuldebrev i pappersform 
måste vara,’ fortsäter hon, ‘att informationshanteringen ger en motsvarande möjlighet till rådig-
het och kontroll över fordringsinnehållet.’ Svaret finner Nyström genom att tillämpa juristens 
funktionella metod: ‘De regler i skuldebrevslagen som knyter an till besittning av skuldebrevet 
såsom ett unikt fysiskt papper måste således kunna kopplas till något som funktionellt kan svara 
mot en sådan besittning (jfr p. 9 beträffande kontoförda skuldförbindelser). I fråga om 21 § 
skuldebrevslagen innebär det att en gäldenär som erlägger betalning ska på informationsteknisk 
väg kunna ställas i samma säkra position som när anteckning sker på en skuldebrevshandling 
eller när han återfår handlingen.’ (p. 10). Domstolen konstaterade därmed, att någon ny lag inte 
behövdes. Skuldebrevslagen uppdaterades helt enkelt genom att domarna analogiledes, med 
rättssäkerheten som kompass, läste in, vad som av rättspolitiska skäl behövde kunna utläsas.  185

 186

Vad har detta för relevans inom ett kapitel om konfessionell studiepremiss? Diskussionen 
måste överföras. En annan rättsvetare, Kurt Grönfors, uttrycker följande i artikeln ‘Sjörätt och 
lufträtt’ från år 1959: ‘Är det över huvud motiverat att vid uppställandet av rättsregler angående 
luftfarten analogisera från sjörättsliga regler och, för den händelse frågan besvaras jakande, hur 
långt besitter dylika analogier bärkraft?’  Till denna artikel återkommer diskussion i kapitlet 187

 Det räcker med ett rättsfall från fordringsrätten, vilket för övrigt figurerat inom ramen för terminens särskilda 185

rättsfallsseminarier. Men följande citat från NJA 2016 s. 1195, som figurerar inom undervisningen i allmän avtalsrätt i 
Uppsala, utgör ett ytterligare instruktivt exempel på hur Högsta domstolen uppdaterar förståelsen av gällande rätt i mötet 
med nya företeelser. Saken gällde hur man har att förstå ingående av bindande avtal på en auktion på Facebook. Det som är 
av relevans för avhandlingen är endast domskälens jämförelse, den konstaterade kommensurabiliteten samt analogins 
bärkraft: ‘En nätauktion med en angiven sluttid för bud är på många sätt lik den traditionella klubbslagsauktionen. Detta 
talar för att tillämpa samma principer på nätauktioner som på klubbslagsauktioner med fri prövningsrätt, varvid sluttiden ges 
samma funktion som klubbslaget. En viss skillnad ligger i att en nätauktion med en angiven sluttid kan avslutas med en 
sekundjakt mellan spekulanterna som kan medföra att ett högre bud inte kommer fram i tid, t.ex. på grund av långsam 
överföring på nätet. Det kan framstå som oflexibelt om säljaren inte får beakta det budet. Samtidigt bör det påpekas att 
säljaren fram till den angivna sluttiden kan använda sin fria prövningsrätt. Exempelvis kan säljaren bestämma att bud som 
lämnas efter passerad sluttid, men inom ett visst kortare tidsintervall från senast avgivna bud, beaktas. Alternativet att avtal – 
trots en angiven sluttid – kommer till stånd först genom säljarens bekräftelse skulle skapa osäkerhet, bl.a. om hur länge 
säljaren ska få avvakta med sitt ställningstagande och om giltighetstiden för det bud som var högst vid sluttiden. När säljaren 
har bestämt att nätauktionen avslutas vid en angiven tidpunkt, bör det därför som huvudregel ges innebörden att klockslaget 
har samma funktion som ett klubbslag i förhållande till det högsta budet. När klockslaget passerats föreligger ett avtal, om 
inte auktionsvillkoren eller andra omständigheter medför en annan bedömning.’

 Svenska juridikstudenter lär sig att inom civilrätten bruka analogi på ett sätt, och med en frekvens, som gör att de synes 186

landa i ett slags grått fält mellan det kontinentaleuropeiskt abstrakta och kasuistiken inom engelsk common law. Till Otto 
Kahn-Freunds bidrag till en konferens i Florens 1978 återkommer avhandlingen i dess avslutande del. Men det förtjänar att 
här citera hans syn på den engelske lawyers centrala bruk av analogi. Det handlar för hans del om common laws starkt 
kasuistiska karaktär, vars ‘thought processes […] are based on analogical and not on deductive reasoning,’ vilken i sin tur 
bottnar i den praktiska verklighet som en lawyer med tiden möter, oavsett om frågan gäller ‘is there a case, a precedent?’ eller 
om man hamnar ‘in the presence of  a statute,’ och där undervisning följdriktigt anpassas till att handla om att bli ‘brought 
up to reason that way.’, Sir Otto Kahn-Freund, ‘Common Law and Civil Law – Imaginary and real obstacles to assimilation,’ i 
Cappelletti, Mauro & Brown, L. Neville (red.), New perspectives for a common law of  Europe contributions, Sijthoff, Leyden, 
1978, s. 151 f. Kahn-Freund föddes år 1900 och skolades in i tysk Rechtswissenschaft, för att sedan lämna Nazityskland för 
England och där skola om sig till barrister. 

 Grönfors, 1959, s. 54 f.187
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om förrättsligande, men den ställda frågan äger en välkommen pregnans, som låter sig över-
föras på detta och nästa kapitel: ‘Är det över huvud motiverat att vid en självkritisk problem-
atisering av juridisk vetenskapssyn, källkritik och metod analogisera från den klassiska teologin 
och, för den händelse frågan besvaras jakande, hur långt besitter en dylik analogi bärkraft?’  

Som Grönfors klargör, har juristen att ‘undvika sådana olikheter i regelsystemet, vilka inte 
motiveras av sakliga skiljaktigheter mellan de olika transportmedlen,’ eftersom det är ‘förenat 
med betydande risker för både domare och lagstiftare att begagna sjörätten som modell för luft-
rätten. Man slår sig alltför lätt till ro med ett okritiskt överförande av de sjörättsliga reglerna 
utan att närmare uppmärksamma den lufträttsliga situationens eventuella särart.’  Och visst 188

finns det olikheter mellan juridik och teologi, i synnerhet vad gäller Gudstro, sakrament och 
trosföreställningar å kyrkans teologis sida, medan demokrati, rättsstat, en något särpräglad 
föreställning om rättssäkerhet, samt våldsmonopolet med dess verkställighet, hör juridiken till. 
Dylika hänsyn berör de yttre sken av olikhet, tillika uppenbara avvikelser, som saknar all 
relevans för avhandlingen. Det som är av intresse är de inre samband som anmäler sig, såsom 
förevaron av en skrift som kan benämnas bekännelse, dennas presumerade giltighet samt 
metodiska studium, vilka sammanförda landar i det funktionella samband, som avhandlingen 
benämner aktörens intellektuella beteendereflex. Analogin skall sedan ställas i relation till ett 
syfte, vilket inte är avhängigt något internpraktiskt juridiskt eller teologiskt, utan en humanistisk 
kunskapspremiss och dess vetenskapliga grund. Avhandlingens syfte är inte att verkställa något 
utan att ställa frågor samt bereda kunskap, medelst en självkritisk granskning. Några tanke-
experiment kan illustrera tankegången.  

II. Staden i Landet bortom bergen 

Det kan framstå som främmande, att man i vår tid finner starka likheter mellan juridik och teo-
logi, men det är olyckligt. Fredrik Schrevelius skriver i sin Lärobok i Sveriges allmänna nu 
gällande Civil-Rätt från 1851, att ‘[Theologien] äger med rättsvetenskapen den största frändskap 
och likhet, och hvar och en af  dess särskilda delar motsvarar en likartad del af  Rättsvetenskap-
en. Således på samma sätt som Theologien har sin Exegetik, sin Dogmatik, sin Hermeneutik; så 
äfven Rättsvetenskapen. Likasom den förra har sin Kyrkohistoria, så den sednare sin Lag-
historia o.s.v. En följd häraf  är den, att det dugliga, som præsteras uti den ena vetenskapen, kan 
begagnas såsom mönster och rättesnöre äfven uti den andra.’  Det ligger något självklart i vad 189

han säger, men för att kunna ta till sig kärnan av de funktionella samband, som anmäler sig 
beträffande exempelvis metod, måste man avgränsa och avlägsna det som skiljer juridiken och 
teologin åt. Det är inte helt enkelt.  

Givet den förmodade svårighet med att ta till sig analogin mellan juridik och teologi kan 
kanske ett tankeexperiment hjälpa. Det handlar om ett besök i Staden i Landet bortom bergen: 
Stadens folk är på sedvanligt vis samlat i templet för den årligen återkommande religiösa rättegången. Domare, 
åklagare, advokater, anklagade, käranden och svaranden samt medborgare har alla intagit sina platser när 
Stadens Ledare oväntat reser sig upp för att meddela att rättegången skjuts upp. Ledaren ber folket att lämna 

 A.a., s. 79.188

 Fredrik Schrevelius, Lärobok i Sveriges allmänna nu gällande Civil Rätt, Lund 1851, § 18, s. 54 f.189
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templet för att i stället bege sig ut på torget. Med folket väl samlade på torget förklarar Ledaren för dem, att de 
skall rösta om stadsskicket. Därefter beslutas på nyfunnet demokratiskt vis, att Staden och dess lagar skall 
vara ickekonfessionella. Religion skall höra templet till och till skillnad från stadstillhörigheten, vilken beslutas 
vara ickereligiös men tvingande, så skall tempeltillhörigheten anses vara religiös och frivillig. Lag stiftas i 
enlighet. Någon ändring i övrig lag företas inte.  

Eftersom Staden därefter inte längre är religiös utan ickereligiös och lagen demokratisk och 
ickekonfessionell, i stället för teokratisk och konfessionell, vorden, skall rättegången nu flyttas till det nybyggda 
stadshuset på andra sidan torget. Folket tar sina pinaler och beger sig in i stadshuset, för att där inta sina nya 
platser. Domarna, som alla tillhörde det forna prästerskapet, tar nu av sig templets domstolsklädsel för att 
ikläda sig Stadens nya domstolsklädsel, varefter den årliga rättegången, numera ickereligiös, återupptas. 

Berättelsen om Staden är lika ytligt fiktiv som den på ett annat plan är avskalat sann och verklig. 
Den må för en ovan läsare framstå som provocerande men poängen är inte att provocera utan 
att blottlägga och klargöra. Visar sig detta vara ett misslyckat grepp, så är det ju inte mer med 
det, men är berättelsen träffande, har vetenskaparen anledning att glädja sig över en vunnen 
självinsikt. Som följer.  

Om man presenterar svenska jurister med berättelsen om ‘Staden i Landet bortom bergen’, 
som den utspelar sig i västerlandets historia, instämmer de normalt sett i dess historieskrivning. 
Lagen var teokratisk, religiös och konfessionell. Lagen är demokratisk, ickereligiös och icke-
konfessionell. Då var då och nu är nu och aldrig mötas de två. Att lagen kan vara bokstavligen 
densamma som den som var teokratisk, religiös och konfessionell spelar därvid ingen roll 
eftersom den nya lagens förarbeten klargör att det inte spelar någon roll. Stadens nya lag om 
religionsfrihet passade för övrigt på att omdefiniera såväl religion som frihet, och därmed är 
såväl religion som frihet omdefinierade.  

Denna legala sanning är Stadens lärare i juridik förpliktigade att förmedla de studenter som 
läser en praktisk juridisk yrkesutbildning för en framtida tjänst i Staden, och det är inte mer 
med det. Men är den legala sanningen samtidigt historiskt sann? Och kan Stadens legala 
sanning även anses som sann gentemot andra jurisdiktioners likaledes legala sanningar? Dylika 
spörsmål tvingar läraren att lämna en jurisdiktionellt avgränsad, och därmed hermetiskt för-
seglad legalsanning, för att bemöta rättsfrämmande anspråk. Detta tar uppdraget bortom det 
omedelbart praktiskt yrkesförberedande, och till något som normalt sett hör forskaren snarare 
än läraren och studenten till.  

Det är i egenskap av forskare, snarare än lärare eller student, som spörsmålen om lagens 
historiska och komparativa syften måste ställas. Den akademiske juristen måste nämligen 
förhålla sig till lag och frihet och religion, utifrån en akademisk frihet som inte existerar inom 
undervisningen. Han kan självfallet hävda en syn på frihet och religion, som följer av de av 
undervisningsbehov betingade legaldefinitionerna, men han kunde lika gärna problematisera 
dem utifrån såväl komparativa som historiska som andra kunskapsarter och perspektiv. Stadens 
historia uppvisar ju skilda syner på saken, och lämnar man Stadens jurisdiktion för en annan, 
konfronteras forskaren med annans sanning. 
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III. Tre döda komparatister 

Det kan nu visa sig, att analogin mellan teologi och juridik anmäler sig på ett mer allmänt plan. 
Men analysen måste vidare, mot den konfessionella studiepremissen, som avhandlingen menar 
sammanfattar det funktionella samband studierna emellan, som motiverar analogin. Ett ytter-
ligare tankeexperiment kan därför visa sig behövligt. Det handlar om tre döda komparatister:  

Om en svensk, engelsk och tysk författare flyttade in i ett hus, med uppdraget att författa varsin komparativ 
lärobok, för bruk i deras respektive juristutbildningar, med det enda kravet, att de måste komma överens 
sinsemellan för att bli utsläppta, så skulle de komma ut i god tid. Resultatet vore tre skilda läroböcker. Om en 
svensk, engelsk och tysk författare i stället flyttade in i ett hus, med uppdraget att författa en gemensam 
komparativ lärobok, för bruk i deras respektive juristutbildningar, med det enda kravet, att de måste 
sinsemellan komma överens för att bli utsläppta, så skulle de komma ut, om än det torde dröja ett tag innan 
skiljaktigheterna dem emellan kunde jämkas. Resultatet vore en gemensam lärobok. Om en svensk, engelsk och 
tysk författare slutligen flyttade in i ett hus, med uppdraget att författa en gemensam komparativ lärobok, för 
bruk i deras respektive juristutbildningar, med det enda kravet att boken måste godkännas av en professor i 
motsvarande ämne på hemmaplan, för bruk i obligatorisk undervisning, utan vetskap om att de tre författarna 
vore inlåsta i ett hus, så skulle de aldrig bli utsläppta. Resultatet vore en refuserad lärobok samt tre döda 
komparatister.  

Det är i detta öde det konfessionella juridikstudiets kärna i komparativt hänseende kan sägas 
ligga. Det handlar med andra ord om att ta ett normativt studiums – härmed avses för svenskt 
vidkommande endast obligatoriets tvångskunskap – inre verklighet på det allvar som fordras, 
för en förståelse bortom dess mer omedelbara syfte av att skola en jurisdiktionellt avgränsad 
jurist.  

IV. Konfessionalitet 

Logiken bakom bruket av ordet konfessionell är mycket enkel. Man utgår från en skrift som 
innehåller normer som anses giltiga. Denna skrift benämns en konfession. Konfession betyder 
bekännelse. En medborgare presumeras bekänna sig till denna skrift. Konfessionen sanktion-
eras av ett våldsmonopol. Den som bryter mot konfessionen begår ett normbrott och kan 
komma att erfara våldsam sanktion. Den konfession som värnar detta våldsmonopols verk-
ställighet undervisas av lärare och studeras av studenter utifrån densamma presumerade 
bekännelse. Den resulterande intellektuella beteendereflexen benämns i det följande konfessio-
nell premiss.  

Den konfession saken gäller är Sveriges rikes lag och det studium som avses är jurist-
utbildningen. Den juridiska undervisningens föremål bereds i sitt studium normalt sett en 
normativt laddad förförståelse, en aspekt som berör varje jurist. Detta sker när en rätt ej endast 
beatraktas som gällande, utan därutöver bemöts eller studeras utifrån en axiomatiskt pres-
umerad giltighet. Denna premiss är så självklar inom ramen för de juridiska studiernas 
obligatoriska moment, att den tas för given, medvetet eller ej, och lärare och studenter torde 
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knappast ägna den resulterande intellektuella beteendereflexen någon särskild tanke.  Det 190

studium som bortser från en gällande rätts giltighet kan på motsvarande sätt förstås som icke-
konfessionellt.  

Språkbruket kan upplevas som främmande, rent av väcka viss ovilja hos den läsare som 
utifrån en lärd irritation värjer sig mot bruket. Det skall därför medges, att andra termer kunde 
fylla samma syfte av att beskriva något som utgör en självklar del av de juridiska studierna, men 
de bedöms inte lika användbara för den vetenskapliga framställningens syfte.  

Att ett annat ord kunde användas när man lämnar den vetenskapliga avsikten för att gå en 
lärd irritation till mötes, säger sig självt, men denna hänsyn anses med andra ord inte väga tungt 
nog för att inverka på avhandlingen. Avsikten med bruket av ordet konfessionell är ej endast 
rent deskriptiv, där alltså andra ord kunde figurera för att beskriva vad som för samtliga ord 
vore ett identiskt fenomen, utan även vetenskaplig.  

1. Konfessionalitet och teologins studium. Termerna konfessionell och ickekonfessionell är tagna 
från teologins område. Göran Bexell, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, 
diskuterar konfessionell teologi i en artikel om religionsvetenskap och teologi vid tiden för 
skiljandet mellan stat och kyrka år 2000, och definierar den som ‘en teologi som program-
matiskt hävdar en viss religions eller främst inomreligiös konfessions synsätt och förutsätter 
sanningen i denna.’ Givet ordets brukliga sammanhang så kan ‘konfessionell’ upplevas som 
alltför kyrkligt hemmahörande för att betraktas inom ramen för universitetets kunskaps-
premisser. Om så, vore det inte bara olyckligt utan även symptomatiskt för en del felaktiga före-
ställningar om vad i vart fall en teologisk fakultet i Sverige representerar. Som Bexell påpekar, så 
‘bedrivs [teologi] inte längre i denna gamla konfessionella mening utan i en vidare och mer 
pluralistisk mening.’   191

En tanke med att analogisera mellan juridisk och teologisk utbildning är, att jurister kunde 
må bra av att erfara en del av den ‘ganska nyttig[a]…skräcken att vara ovetenskaplig,’ som enligt 
Bexell har präglat teologerna vid våra svenska universitet. Till detta kommer, att juridisk utbild-
ning i första hand är en yrkesutbildning, och i förlängningen en del av våldsmonopolets verk-
ställighet, utan självständigt vetenskapligt förberedande kunskapsmoment. Samma frågor kan 
därför lämpligen ställas till juristerna, som Bexell lät ställa till teologerna beträffande religion-
svetenskapen och teologin, nämligen ‘vilken betydelse vi bör tilldela teologi respektive religions-
vetenskap,’ givet dessas ‘olika innehåll, även vid de teologiska fakulteterna.’ Spörsmålet handlar 
om ‘i vilken betydelse teologi och religionsvetenskap kan och bör förekomma vid universitet 
och högskolor.’   192

Det är först när dessa spörsmål väcks, som de kan tas på allvar. För visst vore det av värde 
att ställa sig frågan, varför juridik alls studeras vid ett universitet?  

 Det finns hos vissa lärare i juridik en ovilja att betrakta den obligatoriska tvångskunskapen i den juridiska undervisningen, 190

som betingad av gällande rätt. Denna ovilja skall inte här bemötas, men det måste medges, att en juridisk yrkesutbildning 
aldrig kan handla om gällande rätt i sig utan om den undervisning som visar sig lämpligast att fostra en jurist ur ett 
yrkesmässigt perspektiv. Med andra ord, skulle studier i Shakespeares tragedier eller konsthistoria fostra en bättre jurist, 
enligt dem som normalt sett bedömer lämplighet och yrkesskicklighet, vore det en självklarhet att undervisa i Shakespeare 
eller konsthistoria snarare än i gällande rätt. Erfarenheten i Uppsala torde utan någon kontrovers kunna sammanfattas med, 
att det befunnits lämpligt och klokt, att undervisa i vad fakultetens lärare normalt sett betraktar och benämner gällande rätt.

 Göran Bexell, Religionsvetenskap och teologi, Svensk Teologisk Kvartalskrift, Årg. 76, 2000, s. 9 f.191

 A.a., s. 9.192
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Ordet ‘konfessionell’ är, som ovan antytts, inte det enda ord som förmår uttrycka tankegången 
vad de juridiska studierna beträffar. Man kunde för juridikens mer specifika vidkommande 
använda ‘konstitutionell’, ‘rättslig’, ‘giltighetsparadigmatisk’ samt ‘internpraktisk’, med flera ord, 
och även om de av och till kan nyttjas – avhandlingen kommer att använda ordet internpraktisk 
av hänsyn till den lärda irritationen – så riskerar de att framstå som innehållsligt begränsande, 
förvirrande tenderande eller språkligt alltför otympliga. Att Sveriges rikes lag kunde förstås som 
en konfession torde trots allt inte motsägas av någon, men det kan alltså upplevas som något 
ovant att benämna dess obligatoriska yrkesförberedande studium som konfessionellt.  

Ett studium av giltig skrift kan alltså vara såväl konfessionellt som ickekonfessionellt. 
Gränsdragningen dem emellan kan vara svår att genomföra i praktiken, perspektiven besvärliga 
att subsumera tydliga epitet och nyanserna många i kölvattnet av en längre debatt kring någots 
eventuella giltighet. Men syftesdeklarationen kan vara klar och tydlig, och med den följer en 
tydligare åtskillnad mellan de mer centrala studiepremisserna. Schematiskt kunde begreppsparet 
konfessionell och ickekonfessionell, vad gäller studier i Sverige och vid svenska universitet, 
återges som följer.  

2. Konfessionella studier i teologi respektive juridik. Vad gäller teologin, så vore ett studium av 
Bibeln, kyrkobeslut, bekännelseskrifter, påvliga bullor och så vidare, utifrån premissen att det 
sagda äger giltighet – oaktat var, när och hur denna giltighet kommer till stånd – och där 
eventuella diskrepanser giltigheter emellan behandlas såsom skenbara, i grund att betrakta som 
konfessionellt.  

Vad gäller juridiken, så vore ett studium av Sveriges rikes lag, och övriga lagar, domstols-
prejudikat, lagförarbeten, doktrin, och så vidare, utifrån premissen att det sagda äger giltighet – 
oaktat var, när och hur denna giltighet kommer till stånd – och där eventuella diskrepanser 
giltigheter emellan behandlas såsom skenbara, i grund att betrakta som konfessionellt. 

Konfessionella studier i teologi bedrivs normalt sett i Sverige vid särskilt pastoralt, 
rabbinskt eller muslimskt institut. Vid teologisk fakultet bedrivs i dag företrädesvis ickekon-
fessionella studier. Motiven till detta anger Bexell. ‘Det kan knappast vara idealiskt för ett 
universitet i svensk kontext att inom sig ha konfessionellt eller ideologiskt bundna enheter, där 
t.ex. lärartillsättning och kvalitetsprövning är undandragna vanliga regler.’ Vad gäller den veten-
skapliga grund som en forskare har att beakta, så riskerar konfessionella premisser att jäva en 
vetenskaplig ambition, exempelvis genom ‘bevakning av att en lärare följer den officiella kyrko-
läran’ vilket skulle strida ‘mot principen om autonomi för ett universitet och överhuvud mot 
tankens frihet och omdömets klarhet.’   193

Konfessionella studier i juridik bedrivs företrädesvis – normalt sett uteslutande – i Sverige 
vid juridisk fakultet, utifrån vad som kunde sägas utgöra ‘konfessionellt eller ideologiskt bundna 
enheter, där t.ex. lärartillsättning och kvalitetsprövning är undandragna vanliga regler’ med en 
självklar ‘bevakning av att en lärare följer den officiella [rätts]läran,’ för att parafrasera Bexell. 
Det gäller med andra ord även den vetenskapliga grund som en forskare har att beakta, där 
konfessionella premisser anses ej endast vetenskapliga och tillåtna utan i vissa förekommande 
fall påbjudna. Ickekonfessionella studier i juridik bedrivs normalt sett antingen privat eller vid 
annan fakultet. De kan även bedrivas inom ramen för en fördjupningskurs, där examinator 
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värderar prestationen i enlighet. En forskare kan, såsom ovan nämnts, bedriva juridik utifrån 
ickekonfessionella premisser och det är ett beslut som vilar hos den enskilde forskaren.  

Det ovan sagda skall förstås på så sätt, att ett studium av Sveriges rikes lag såsom gällande 
rätt är en sak, ett studium av Sveriges rikes lag såsom gällande rätt såsom giltig vore en annan. 
Ett studium som presumerar giltighet – ‘förutsätter sanningen,’ för att tala med Bexell – är 
konfessionellt, medan ett studium av giltighet mycket väl kan vara ickekonfessionellt.  

V. Förtydligande kring konfessionalitet. Historia och juridik 

Det är en sak, att skriva om historia, en annan att skriva om juridik. Det finns därför anledning, 
att uppmärksamma två väsentliga olikheter mellan historia och juridik. De utgår från skillnaden 
mellan konfessionell och ickekonfessionell och får uppenbara konsekvenser för de två typer av 
rättshistoria som kan skrivas, historisk och juridisk. Den ena berör tendens, den andra veten-
skaplighet. Det bör påpekas, att diskussionen inte berör konfessionalitet i dess mer begränsade 
mening, vilken tar sikte på giltighet, utan på de uttryck den intellektuella beteendereflexen tar 
sig, som för juristen betingas av en konfessionell premiss, och där historikerns reaktion skiljer 
sig på ett signifikativt sätt.  

3. Historia. Tendens tar sig uttryck i såväl allmänhistoria som rättshistoria, men konfessionell 
kan endast rättshistorien vara. Historia saknar ej endast konfession, den saknar även den typ av 
giltighet som i vår tradition endast vore att förknippa med en konfession. Juridiken däremot 
utgår från en konfession, Sveriges rikes lag. Denna konfession äger giltighet och benämns följd-
riktigt gällande rätt. Denna gällande rätt studeras vid våra juridiska fakulteter och utgör även 
utgångspunkt för det ämne som heter rättshistoria, så länge detta ämne i likhet med övriga 
juridiska studier anses uppnå en sådan nyttograd, att den hör till den obligatoriska tvångs-
kunskapen. I den mån detta historiska studium inte anses uppnå en sådan nyttograd, kan 
studier ske inom ramen för fristående kurs eller som eget studium.  

Till detta kommer, att historiska studier är underkastade en struktur och en kultur som hör 
historievetenskapen till, och som är avhängig ett slags härskande mening om vad som är god 
historia. När denna härskande mening förändras, som exempelvis skedde i Lund kring 1920 och 
i Stockholm kring 1950, hur approximativ en sådan förskjutning än må vara i sina enskildheter, 
får det konsekvenser även för den historia som studeras och skrivs. Men det finns i denna 
struktur och kultur inte någon inbyggd mekanism, där en giltig och tvingande instruktion kan 
komma utifrån denna härskande menings gemenskap för att diktera vad historia är eller borde 
vara. När Rolf  Torstendahl skriver sin Introduktion till historieforskningen,  så kan boken 194

sägas ge uttryck åt en kodifiering av historievetenskapen, som den år 1966 uppfattades av 
akademiskt verksamma historiker, men denna kodifiering är vare sig lag eller har kraft av lag, 
hur smärtsam dess genomslag eller tillämpning må uppfattas av den historievetenskapligt skilj-
aktige.  

4. Juridik. För de juridiska studierna är situationen en annan. De är underkastade en struktur 
och en kultur som självfallet kan sägas höra rättsvetenskapen till, men denna rättsvetenskap är i 
sin tur avhängig en lagstiftande församlings diktat. Lagstiftning förändrar så att säga ipso facto de 

 Rolf  Torstendahl, Introduktion till historieforskningen. Historia som vetenskap, Stockholm 1966.194
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juridiska studierna. Den gällande rätten är ju med ny lag en annan vorden, och juristerna 
anpassar sig i enlighet. När en ny rättegångsbalk träder i kraft, så ställer inte en juridisk lärare 
frågan, i vad mån han nu bör beakta detta faktum. Läraren tänker inte, om uttrycket tillåts, han 
verkställer. Man kunde kanske med Anners se lagstiftning och rättsskipning som ‘samhällets 
viktigaste styrmedel,’  för visst låter medborgaren sig styras? Bakom lagstiftaren står trots allt 195

våldsmonopolet och ‘överheten bär inte svärdet förgäves,’ som det heter.   196

För den juridiska forskningen förhåller det sig annorlunda, jämfört med undervisningen. 
Framför allt gäller detta juridikens eventuella vetenskaplighet. Funnes en sådan, tar den med 
säkerhet sikte på att bidra till studiet av juridik med en viss metod och teori som mycket väl 
kunde rimma med det övriga universitetets skilda instanser av vetenskaplighet. Man kanske 
lyfter fram empiri, systembygge, krav på viss koherens, nyttjar eventuella sociologiska eller 
filosofiska aspekter, åberopar historisk metod eller tillämpar genusteori och så vidare. Denna 
rättsvetenskap må säga vad den vill, dess eventuella relation till det tvingande obligatoriets 
praktiska juridik, vars syfte dikteras av en ren yrkespremiss, är accidentell. Vare sig lärare eller 
student har något behov av något annat än det, som betingas av det särskilda syfte som under-
visningen utgår ifrån. Detta syfte är praktiskt, och förväntas vila på vetenskaplig grund, men det 
vore vilseledande att betrakta syftet i sig som vetenskapligt.  

Den mest akuta påminnelsen om att ha konfessionellt fel erfar den advokat som inte längre 
får några uppdrag av den enkla anledningen att han inte förstår gällande rätt tillräckligt väl för 
att värna sina klienters intressen. Till slut förlorar man jobbet som advokat. Domaren framstår 
som mer skyddad, i egenskap av oavsättlig, men torde hindras i karriären när han uppvisar en 
bristfällig kunskap av ‘konfessionen’, det vill säga lagen. Den som inte behöver bry sig nämn-
värt, är den akademiske forskare med fast tjänst som skriver vad han vill, utifrån vilket rätts-
begrepp eller historiekonception han vill, utan att någon kan göra något åt det.  

Oavsett vetenskaplig relevans, eller eventuella meriter i någon specifik rättsvetenskaplig 
riktning, är det angeläget att understryka att det för den allmänna juridikens vidkommande inte 
ligger någon värdering i forskningsinriktningen. Forskning skall vara bra, oavsett premiss, 
perspektiv, teori eller övrig betingelse, konfessionell eller ej. Att sedan endast den konfessionella 
premissen kan förklara något såsom varandes fel, nästan på sätt man kan missförstå tyngdlagen 
eller ett matematiskt teorem, utifrån tanken om att något också vore rätt, hör till det kon-
fessionella per definition. Det konfessionella och ickekonfessionella förstås med andra ord som 
vare sig positiva eller negativa i sig, utan som två likaledes självklara, men paradigmatiskt 
oförlikneliga epistemologiska utgångspunkter, vars konsekvenser kan värderas positivt eller 
negativt. Syftet är allt.  

5. Kontextbundenhet och perspektivberoende. Det bör påminnas om, att teologer och religions-
vetare, i hermeneutikens och den så kallade postmodernismens kölvatten, kommit att problem-
atisera den ickekonfessionella forskningen, utifrån insikten om kontextbundenhet samt 
perspektivberoende. Som Bexell påminner läsaren, beträffande religionsveteskapens historiskt 
sett friare vetenskaplighet, jämfört med teologin, har ‘senare decenniers vetenskapsteoretiska 
och hermeneutiska debatt klargjort vad många länge vetat, nämligen att även religionsveten-
skapen är bestämd av sina förutsättningar som såväl religion som vetenskap.’ De ställda 
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frågorna begränsar trots allt de tillgängliga svaren på sätt som påminner om det konfessionella 
studiet. Det kan därmed ske, att en gärning som tidigare ‘framträdde som högsta vetenskap 
numera framstår i all sin kontextuella och värderingsmässiga iklädnad … Detta är ofrån-
komligt,’ menar Bexell, ‘och bör leda till kritisk distans inför nutida motsvarande anspråk på 
total objektivitet.’ Och i en vetenskaplig strävan skulle även religionsvetenskapen ‘[u]nder 
täckmantel av vetenskapliga resonemang’ kunna sägas tendera åt ett slags konfessionalism.  197

Samma insikt gäller förstås annan humanistisk vetenskap, som historievetenskapen. Paul Kahn 
frågar sig därför, ‘[d]o we not have to ask about the conceptual conditions of  this [different] 
discipline? Are we not bound to the structures of  the imagination even as we pursue this 
inquiry?’ Det kan ju trots allt upplevas, som förbleve man i sin normativa verklighet, ‘sub-
stituting one contestable social construction for another’ på ett sätt som får den förment fria 
granskningen att verka ‘no more free than the practice from which it attempts to distance 
itself.’   198

Frågan måste inte ges något definitivt svar, men ihågkommas bör, att kulturantropologen, i 
egenskap av humanist, saknar anledning att ‘normatively evaluate a foreign culture, comparing 
its practices to our own practices and values’ och det samma menar Kahn prägla ett kulturellt 
studium av juridiken, eftersom det inte söker att ‘tell anyone how to live a life under the rule of  
law or whether one should lead such a life at all.’  Till detta kommer, att det inte går att 199

jämställa en konfessionellt tenderande humanistisk eller filosofisk vetenskaplighet med jurist- 
och prästutbildningens tvingande konfessionalitet. Humanistisk-filosofisk vetenskaplighet kan 
trots allt justeras, och gör det med tiden, varigenom den följer ett slags internvetenskapligt 
kollektivs kontinuerligt justerade prioriteringar, allt medan juristen och prästen nödgas följa 
utomstående påbud, till exempel lagstiftning och kyrkomötesbeslut.  

6. Betingad lydnad och intellektuell beteendereflex. Den internt betingade lydnaden är inte bara 
annorlunda, den är en väsentligen, artskilt eller paradigmatiskt – hur man nu vill uttrycka det –
  annan lydnad än den externt betingade. När en ändring sker i konfessionen, och juristen 
anpassar sig i enlighet, så kan denna förändring få stor betydelse för vad som kallas rätts-
vetenskap. Därmed ej sagt, att något i mer väsentlig bemärkelse har skett inom det egentligen 
vetenskapliga. Det handlar om anpassning, följsamhet och verkställighet utan att för den skull 
förhållningssättet påverkas. Det är en sak att en praktisk juridik förändras, en annan att ett 
praktiskt juridiskt förhållningssätt förändras. Där kunde juridiken sägas uppvisa en enastående 
kontinuitet. I vad mån en universitetsutbildad jurist av i dag skiljer sig i någon mer allmän-
vetenskapligt relevant bemärkelse, från den universitetsutbildade jurist som intog historiens 
scen under medeltiden, är nämligen en fråga som är relevant att ställa, på grund av den kon-
fessionella premissens historiska kontinuitet, samtidigt som övriga vetenskaper kan sägas ha 
erfarit paradigmskiften av mer varierad art.  

Den skillnad som framträder mellan juridik och historia kan för diskussionens skull avslut-
ningsvis sammanfattas med skilda analogier. Gällande rätts giltighet tangerar i mångt tyngd-

 Bexell, Religionsvetenskap och teologi, s. 9f–11. Teologins relation till religionsvetenskapen är i Sverige inte klar och 197
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lagen. Äpplet faller ned till marken, inte för att någon anser att det bör göra det, utan för att det 
gör det. Därom råder i dag ingen tvekan. Det kan inte uteslutas, att en dag ett äpple fölle uppåt, 
men det finns ingen anledning att anpassa sin undervisning för ingenjörer som skall lära sig att 
bygga ett hus eller en bro efter att så kunde vara fallet. Detsamma gäller gällande rätt. Den 
gällande rätten gäller hos juristen med ett slags empiriskt konstaterbar självklarhet, som gör att 
den som ställer dess giltighet i fråga knappast vore att ta på allvar. Frågor om gällande rätts 
giltighet må engagera filosofer, men säg den praktiskt verksamme jurist som bryr sig. Bryr sig 
en lärare i juridik? Knappast. Bör en lärare i juridik bry sig? Det är en bra fråga, men vad gäller 
själva den praktiska lärargärningen så torde en lärare i juridik sakna skäl att ställa sig frågor om 
gällande rätts eventuella giltighet på sätt en lärare i ingenjörsvetenskap hoppar över spörsmålet 
om ett hus som byggs på fast mark en dag kunde falla till himlen.  

För historikern ställer sig spörsmålet om en eventuell tyngdlag eller vetenskaplig kompass 
annorlunda. Man kunde beskriva det hela som en tyngdlag som saknar självständig verkan, men 
som binder i kraft av en principiellt förhandlingsbar övertygelse, som nästa dag må uttala sig 
annorlunda. Som historikern Ragnar Björk klargör i ett kapitel om Hjärne-traditionen, är den 
historiska övertygelsen, till skillnad från exempelvis den juridiska, avhängig ett kontinuerligt 
akademiskt samtal, där historien som ämne och vetenskap presumeras öppen och diskuterbar: 
‘För den forskande akademikern inträder inte efter examen den kollegiala samhörighet och 
solidaritet, som gör det till ett tabu att kritisera en kollegas förmåga till yrkesutövning eller 
tillägnad kompetens; det skulle undergräva förtroendet för professionen som sådan. Den 
kollegiala kritik som utövas på det akademiska seminariet, en utbildningsinrättning, får sin 
naturliga fortsättning i forskarnas yrkesvärld och ses som ett nödvändigt inslag i det vetenskap-
liga meningsutbytet, med förväntan om att nå kunskapsmässiga framsteg.’  Den student som 200

läser historia vid en filosofisk fakultet, lär sig ett förhållningssätt och en intellektuell beteende-
reflex som tjänar detta samtals syften. Det historiska äpplet må, till skillnad från det juridiska, 
en dag falla uppåt, utan att någon finner det orimligt. Orimlig är i stället tyngdlagen. Det 
handlar om skilda kunskapsparadigm, där historikern, till skillnad från juristen, inte har att bry 
sig om något äpple. Historievetenskapen styrs ju inte av några externt tvingande lagar och 
något hot om våldsmonopolets verkställighet figurerar inte heller.  

VI. Teologins avkonfessionalisering och juridikens konfessionalisering 

Några ytterligare ord kunde bidra till en begripligare förståelse av ett ickekonfessionellt studium 
av en konfessionell undervisning, och detta skall ske med hjälp av en avhandling inom teologisk 
fakultet. Tanken som kort kastas ut är hur teologins gradvisa avkonfessionalisering synes ske 
parallellt med, och därmed motsvaras av, juridikens stärkta konfessionaliering. Slutsatsen som 
låter sig preliminärt dras är att dessa två utbildningars betydelse framstår som betingade av 
deras praktiska dimension ställd i relation till deras yrkesutövares relativa betydelse.  

Eva Stohlander Axelsson lade 2001 fram en avhandling om Torgny Segerstedts docentur år 
1903 vid Teologiska fakulteten i Lund. Bakgrunden gäller den kallelse, utan ansökan, till docent 
vid Lunds teologiska fakultet som Segerstedt erfor, sin underkända avhandling till trots. De 
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frågor som detta ärende väcker, väljer Stohlander Axelsson att studera utifrån begreppen 
autonomi och heteronomi, och dessa tangerar i flera avseenden dikotomin ickekonfessionell 
och konfessionell, varigenom viktiga beröringspunkter teologin och juridiken emellan fram-
träder. Det är därför instruktivt, att ta del av hur Stohlander Axelsson i inledningen till sin av-
handling förklarar studiens teoretiska upplägg. Noteras bör, att ordet konfessionell förstås 
något bredare i det följande, och går i viss mån in i vad som benämns studiernas idealistiska 
premiss, vilken behandlas i nästa kapitel. Till begreppet konfessionalisering återkommer dis-
kussionen utförligare i sammanhang med kapitlet om förrättsligande.  

7. Teologi och juridik kring sekelskiftet. Inledningsvis kan noteras, att tidsramen för Segerstedts 
docenturstrid inte är oväsentlig, eftersom såväl teologin som juridiken vid sekelskiftet präglades 
av en ‘professionalism [som] i allt högre grad satte sin prägel på universitetets lärarkår.’  För 201

teologins del, enligt Göran Bexell, resulterade denna till slut i ett i vart fall principiellt avskaff-
ande av den konfessionella karaktär som utgick från ett äldre ‘nära organisatoriskt samband 
mellan kyrkor och teologiska fakulteter.’  Enligt Oloph Bexell så utgör 1973 års studieplan 202

den logiska slutsatsen av den teologiska examen som 1903 utgjorde avkonfessionaliseringens 
startpunkt. Den blev ett ‘gränsmärke för ett nytt skede i utvecklingen’ då ett definitivt steg togs 
‘till en konfessionellt neutral religionsvetenskaplig utbildning.’ Följdriktigt löstes även de 
formella banden mellan kyrkan och de teologiska fakulteterna upp, genom det praktisk-teolog-
iska övningsinstitutets upphörande 1980.   203

Det måste understrykas, hur utvecklingen för juridikens del kan sägas ha haft en, signifik-
ativt nog, omvänd verkan, med en motsvarande stärkt konfessionalisering av studierna i och 
med ett avskaffande av den, i vart fall i formell bemärkelse, självständiga lärda fakultetsexamen 
genom 1904 års stadga, vilket resulterade i skapandet av en enhetlig och rent yrkesförberedande 
praktisk juridisk examen. Detta var ett omfattande reformarbete – till vilket nästa avhandling 
återkommer – elegant sammanfattat av Winroth i sitt särskilda yttrande 1903: ‘Förslaget har 
sökt att förverkliga alla de önskemål, som under de sista tjugu till trettio åren framställts med 
afseende å den juridiska undervisningens reformerande. Därstädes återfinnas de förberedande 
examinas afskaffande, minskandet af  antalet juridiska examina, återställandet af  juris licentiat-
examen såsom en verklig examen, åtskiljandet af  de statsvetenskapliga och de juridiska studier-
na, anordnandet af  kursundervisning till underlättande af  de egentliga examensstudierna och 
upptagandet i de juridiska studierna af  element, hämtade från det yrke, till hvars utöfvande de 
regelrätt utgöra en förberedelse. … Det är vid sådant förhållande naturligt, att förslaget skall 
vara ägnadt att tilltala dem, som äro jurister eller i allt fall hafva intresse för juridiska studier 
samt i deras förkofran och förståndsenliga bedrifvande se viktiga faktorer i arbetet för vårt 
lands utveckling och framåtskridande.’  Det är därför ej heller ägnat att förvåna, att den 204

markerade fokusering på gällande rätt, samt stärkta statliga styrning av den juridiska under-
visningens innehåll, som 1968 års utbildningsberedning gav uttryck åt i sitt betänkande från 

 Stohlander Axelsson, Ett brännglas för tidens strålar, s. 12.201

 Bexell, Religionsvetenskap och teologi, s. 10.202

 Oloph Bexell, Den teologiska examensordningens utveckling. Några noteringar med anledning av en 100-årig reform, i 203

Promotionsfesten i Uppsala den 24 januari 2003, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 2003, s. 20 f.
 Professor Winroth, yttrande i Juridiska fakulteten i Upsala, Yttrande angående Universitetsexamenskommittéens betänkande 204

beträffande de juridiska examina, Utdrag af  Juridiska Fakultetens i Upsala protokoll den 9 november 1903, Uppsala 1903, s. 
53 f.
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1973 kring juristlinjen,  och som med viss modifikation utmynnade i Sveriges sista enhetliga 205

juridiska studieordning, innebar en stärkt konfessionalisering av de juridiska studierna, 
möjligtvis så långt detta rimligtvis kunde föras. Ställs dessa årtals betydelse för de juridiska 
respektive teologiska examina bredvid varandra, framträder en bild av ett ganska logiskt utflöde 
av en konstant dogmatik, där den enes konfessionella försvagning – kyrkans – motsvaras av den 
andres förstärkning – rättens. Detta sagt, något annat än en viss korrelation dem emellan, om 
än den inte saknade kausal relation, skall inte göras gällande.  

8. Bristande ‘renlärighet’. Nu ställer inte Stohlander Axelsson teologins brytningsperiod i 
relation till juridikens, eller ens andra fakulteters. Hon sätter snarare fokus på ‘bristande ren-
lärighet’ såsom ett internt teologiskt spörsmål, i syfte att lyfta fram de skilda vetenskapssyner 
som möts mellan gammal och ny teologi.  Och därvid strider de lärde, eftersom det har rått 206

skiljaktiga meningar kring vad den bristande renlärigheten avsåg vid tiden för Segerstedts 
docentur. Som Stohlander Axelsson ställer frågan: ‘Var det avhandlingen som bedömdes eller 
var det den teologiska uppfattningen man ansåg ligga bakom som var det väsentliga vid 
bedömningen av hans avhandling? Eller var det den trosuppfattning man menade sig ana 
bakom Segerstedts ovilja att gå in på profetreligionen som betecknades som ”bristande ren-
lärighet”?’   207

Frågetecknen saknar inte relevans för juridiken, där en rättslärd som Carl Axel Reuterskiöld 
kring sekelskiftet erfor en kritik som utåt sett tog sikte på hans skrifter, men internt kunde ha 
gällt hans person och akademiska läggning, ‘helst om de hysa ”kätterska” åsikter,’ som han 
uttryckte saken i tredje person pluralis, i egenskap av dåtidens fåfängliga röst i öknen med sitt 
kritiska yttrande i anledning av 1903 års betänkande.   208

9. Autonom och heteronom. Oaktat den segerstedtska bristande renlärighetens art, så bereder 
den en tacksam bakgrund för det större spörsmålet kring universitetets uppgift. Enligt 
Stohlander Axelsson kunde man göra gällande, att det vid sekelskiftet fanns två svar på denna 
uppgift. Vetenskapen kunde förstås autonomt, där forskning bereds det egenvärde som fordrar 
‘obetingad frihet för sin verksamhet,’ utifrån sina egna förutsättningar. Vetenskapen kunde om-
vänt ses heteronomt, ‘som medel för samhället,’ underställd en annan instans, exempelvis 
samhälle eller kyrka, och där forskning i snävare bemärkelse underordnas undervisningen av 
prästkandidater till Svenska kyrkan, på sätt juridikstudenten av i dag, till skillnad från präst-
kandidaten, känner igen sig i sin utbildning. Stohlander Axelsson definierar heteronomi-
begreppet som att ‘forskning vid teologisk fakultet blir underordnad undervisningen av präst-
kandidater till Svenska kyrkan.’  Stohlander Axelsson låter följdriktigt detta begreppspar 209

bestämma hennes analys och representera hennes teoretiska ansats, och det kunde begreppen 
även göra inom en rättshistorisk avhandling som tar sikte på den juridiska undervisningen.  

 Högskoleutbildning. Juristlinje, Förvaltningslinje, Social linje. Betänkande av 1968 års utbildningsutredning, SOU 205

1973:59.
 Stohlander Axelsson, Ett brännglas för tidens strålar, s. 13.206

 A.a., s. 12 f.207

 Professor Reuterskiöld, yttrande i Juridiska fakulteten i Upsala, Yttrande angående Universitetsexamenskommittéens 208

betänkande beträffande de juridiska examina, Utdrag af  Juridiska Fakultetens i Upsala protokoll den 9 november 1903, 
Uppsala 1903, s. 17.

 Stohlander Axelsson, Ett brännglas för tidens strålar, s. 13 f., cit. Sverker Gustavsson, Debatten om forskningen och Sam209 -
hället. En studie i några teoretiska inlägg under 1900-talet, 1971, s. 13 och 18.
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10. Teologisk forskning inför 1900-talet. Vad sedan gäller forskning, så är jämförelsen med teologin i 
detta avseende ytterst instruktiv för juridiken. Kring sekelskiftet gjorde sig nya forsknings-
metoder inom teologin gällande, vilka undergrävde en hävdvunnen auktoritetssyn, och en 
autonom vetenskap med dess följdriktigt oförutsägbara forskningsresultat utgjorde ett problem 
för kyrkan och ett hot mot en traditionell prästutbildning. ‘Skillnaden mellan uppfattningarna 
låg vid denna tid snarast i frågan om vem som skulle ha hegemonin, vetenskapen eller kyrkan,’ 
skriver Stohlander Axelsson. ‘Detta var avgörande för hur långt man kunde driva sin forskning,’ 
fortsätter hon. ‘En autonom forskning vid teologisk fakultet kunde genom oförutsägbara 
resultat bli problematisk för kyrkan. För en heteronom vetenskapsuppfattning fick den 
traditionella prästutbildningen inte äventyras.’ Faran var därmed störst när den autonoma veten-
skapssynen kombinerades med en subjektiv uppfattning i den kristna sanningsfrågan. Tros-
utsagor kunde trots allt uppfattas på skilda sätt, såsom antingen värdeomdömen, subjektivt 
utgåendes från människans egna erfarenhet, eller såsom Guds handlande, objektivt existerande 
oberoende av människans erfarenhet. Tron kunde i enlighet med en autonom vetenskaps 
subjektiva möjligheter, reduceras till något existentiellt och mänskligt, bortom vetenskapen och 
därmed bäst vetenskapligen lämnad därhän. Det var också denna väg som kom att bli 
bestämmande för 1900-talets teologiska fakulteter.  210

Det var emellertid just denna autonoma vetenskap som aldrig nådde den rättsvetenskap 
som präglade själva juristutbildningen. Tvärtom, det var just kring sekelskiftet som snaran drogs 
åt kring den vetenskap, som i vart fall hade haft ett sken av självständighet, inom ramen för en 
äldre fakultetsintern lärd examen. Den lärda examen avskaffades 1904 vid avskaffandet av 
systemet med dubbla parallella examina, till förmån för en enhetlig renodlad ämbetsexamen 
med en statligt styrd studiegång, vars kunskap med tiden blev föremål för en allt starkare statlig 
detaljstyrning. Ironiskt nog blev det i och med den statliga avregleringen på 1980-talet de 
enskilda fakulteterna, med Uppsala i spetsen, som, med full frihet att återinföra såväl läro- som 
studiefrihet, i stället drog åt snaran ytterligare, och reducerade den drygt treåriga grund-
utbildningens undervisning till vad som undervisningshistoriskt har benämnts en skolmässig 
pedagogik, med bindande studieplan, obligatorisk närvaro med sanktionssystem vid icke 
godkänd frånvaro samt kurser underkastade en intern fakultetskollektivistisk reglering, med 
dess fulla avskaffande av de äldre läro- och studiefriheterna. Forskningen, den i vart fall 
presumerat fria vetenskapen, kunde därmed sägas ha blivit tydligare frikopplad från denna 
grundutbildnings obligatoriska moment.  

11. Juridisk yrkesutbildning i ljuset av en äldre teologis konfessionella prästutbildning. Det är i denna 
uppstyrda ordning, utan äldre akademisk läro- eller studiefrihet, som den konfessionella 
kunskapens funktion framträder tydligast. Utbildningen av juristen sker i dag i enlighet med det 
teologiska studium, som förnekade kunskapen dess subjektiva moment. För att parasitera på 
Stohlander Axelssons beskrivning av en äldre, renare men numera avskaffad konfessionell 
prästutbildning, så kunde man, med den ständiga risk för förenkling som gäller all schema-
tisering, beskriva det som att ‘[s]tudenterna [skall] vid universitetet få den konfessionella 
kunskap de behöv[er] för att verka som [jurister]. Vetenskapen måste därför vara centrerad 
kring [gällande rätt] och till gagn för [rättsväsendet], alltså ett uttryck för en heteronom 

 A.a., s. 14.210

110
110



vetenskapssyn.’  En autonom rättsvetenskapssyn kunde, likt teologin, hota traditionell juridik 211

på två sätt: ‘En autonom vetenskap kunde komma med resultat som [är] hotande för 
[rättssäkerheten och legitimiteten]. Än värre [är] själva sanningsfrågan som kunde rubba 
grunden för [rättssäkerheten och legitimiteten]: f[i]nns det något [giltigt] bakom en subjektiv 
erfarenhet?’   212

Kunde man i den kyrkliga rädslan för det subjektiva skönja de juridiska lärarnas ovilja att 
befatta sig med friare inriktningar? Rolf  Nygren, som beskriver ‘rättsdogmatiken [som] ett 
trossystem av lika god kaliber som det teologiska och, precis som den teologiska dogmatiken, 
oåtkomlig för empirisk prövning, alltså i grund och botten en medeltida fågel i den moderna 
vetenskapens bo,’  valde följdriktigt att profilera sig i fakulteten med en rättssociologiskt 213

präglad fördjupningskurs i empirisk rättsforskning. Kriminologi och rättsfilosofi är andra 
ämnen som ofta betraktats såsom alltför ickejuridiska, med den typiska invändningen att de 
företrätts av ickejurister. ‘Vad det rättsfilosofiska innehållet i [den juridiska encyklopedien] 
beträffar,’ yttrade sig Carl Gunnar Bergman i en artikel om de juridiska studierna redan år 1928, 
med en aktualitet som minner om dagens situation, ‘är jag av den kätterska uppfattningen, att 
detta är av tvivelaktigt värde icke minst av den anledningen, att hrr rättsfilosofer i regel saknat 
juridisk fackbildning.’  Problemet med en friare forskning är, att resultaten inte kan styras a 214

priori på sätt sker, när forskningen utgår ifrån den gällande rättens presumerade giltighet. En 
sådan forskning figurerar följdriktigt i mer begränsad mån inom ramen för de juridiska 
grundutbildningarna, om alls.  

12. Praktisk förberedelse som bestämmande kriterium. Analogin med teologin är som all analogi, i 
sin reduktion nödvändigtvis forcerad och förd bortom enskildheter och undantag, så mycket 
måste medges, men den är stark nog att bära inom ramen för avhandlingens syfte. Detta beror 
av ett enkelt kriterium, som för diskussionen bortom forskning och i stället återfokuserar den 
på fakultetens främsta uppdrag: den praktiska yrkesutbildningens undervisning av jurister. Såväl 
teologins som juridikens konfessionella studium förutsätter nämligen, i dess egenskap av rent 
praktisk förberedelse, en den framtida yrket betingad underkastelse. Och denna underkastelse, 
vilken normalt sett effektivast verkställs genom examination snarare än den direkta under-
visningen, är ett slags intellektuell beteendereflex som måste inskolas under sträng uppsikt för 
att säkerställa dess tillfredsställande och tillförlitliga internaliserande.  

13. Tro, övertygelse och giltighet. Ihågkommas bör, att man kan ifrågasätta en trossats innehåll på 
sätt man kan ifrågasätta förståelsen av den gällande rättens innehåll eller tillämpning, men 
studenten skolas normalt sett inte in i ett kritiskt förhållningssätt till själva giltigheten. Det är ej 
heller något problem i sig, när teologen eller juristen ej förmår att till fullo internalisera en 

 ‘Uppfattningen om trosutsagor som objektiva passade perfekt till uppdraget att utbilda präster för Svenska kyrkan. 211

Studenterna skulle vid universitetet få den konfessionella kunskap de behövde för att verka som präster. Vetenskapen måste 
därför vara centrerad kring kristendomen och till gagn för kyrkan, alltså ett uttryck för en heteronom vetenskapssyn.’, 
Stohlander Axelsson, Ett brännglas för tidens strålar, s. 15.

 ‘En autonom vetenskapssyn – med en teologisk uppfattning om religiösa utsagor som t.ex. värdeomdömen – kunde hota 212

traditionell teologi på minst två sätt. En autonom vetenskap kunde komma med resultat som var hotande för tron. Än värre 
var själva sanningsfrågan som kunde rubba grunden för tron: fanns det något objektivt bakom en subjektiv erfarenhet? Den 
subjektiva sanningen var, menade man, en annan typ av sanning än den vetenskapliga sanningen.’, Stohlander Axelsson, Ett 
brännglas för tidens strålar, s. 15.

 Nygren, 2002, s. 75.213

 C. G. Bergman, ‘De juridiska studierna’, Svensk Juristtidning 1928 s. 142, på s. 144.214
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giltighet. Man kan utan inre övertygelse alltjämt verka inom kyrka eller rättsväsende. En präst 
som inte tror på sakramentet förfelar inte sakramentet, om än en försvagad tro torde inverka på 
det upplevda prästkallet. En jurist som inte tror på skuld, giltighet eller fri vilja eller som inte 
delar värderingen som tar sig uttryck i gällande rätt påverkar inte dess giltighet, och han 
behöver inte alls bli en sämre domare, men spekuleras kunde, i vad mån domarkallet kunde 
påverkas, på sätt prästkallet torde påverkas, om juristen i fråga saknade normal övertygelse om, 
eller tilltro till, gällande rätt. 

14. Skadebegränsning som pedagogiskt ledmotiv. Det faller i Sverige på våra juridiska fakulteter att 
begränsa det fria intellektets möjliga skadeverkningar, eftersom det saknas en de juridiska 
studierna efterkommande allmän praktisk-juridisk utbildning. Frågor som kunde ställas med 
större frihet, om där funnes en korrigerande uppföljning, måste lämnas därhän. Vad skulle 
hända med straffrättens legitimitet, om människan kunde anses sakna en fri vilja? Och hur 
skulle skadeståndsrätten se ut om juristen följde den moderna teologins relativisering och 
problematisering av skuldbegreppet? Föga förvånande förekommer normalt sett inte någon 
sådan undervisning inom ramen för juristutbildningens obligatoriska moment,  samtidigt som 215

våra svenska teologiska fakulteter kan ta ut svängarna utan hot om indragna statsmedel eller 
förlust av studenter. 

Stohlander Axelsson lyfter även fram alternativa synsätt genom ‘begreppen öppet respekt-
ive slutet.’ I det öppna samhället låter sig vetenskapen inte villkoras, med en inbyggd tolerans 
för oförutsägbar forskning, medan det slutna söker att underordna vetenskapen samhället. ‘Den 
övergripande frågan ställs alltså utifrån två konflikter,’ fortsätter hon, ‘gammal eller ny teologi 
vid de teologiska fakulteterna samt heteronom eller autonom vetenskapssyn vid universiteten. 
Stod den s.k. moderna svenska teologin för en autonom vetenskapssyn vid denna tid i motsats 
till den då traditionella kyrkoteologin som innebar en heteronom vetenskapssyn?’ Spörsmålet 
som därmed väcks är den exemplifierande funktion Segerstedts befordringsärende kunde fylla ‘i 
ett vidare universitetssammanhang, insatt i en bred ideologisk debatt,’ med dess övergång från 
en äldre, kyrkligt grundad teologi till en yngre och modernare teologi med en, i vart fall upplevt, 
rent vetenskaplig förankring.   216

Inom teologin kunde man med visst fog påstå, att dess moderna förståelse gick segrande ur 
striden. Men här gäller spörsmålet juridiken och inom juridiken må forskningen göra vad den 
vill. Med professuren erhållen, så kunde även den enskilde professorn ta sig friheter. Men inom 
den positiva rättens obligatoriska studieordning gäller en till synes bibehållen – i vissa fall 
kanske stärkt, i andra eventuellt försvagad – konfessionell premiss, där Domstolsverket knapp-
ast synes ha anledning att nämnvärt oroa sig över framtida tingsnotariers rättänkande lämplig-
het inför en möjlig domarkarriär.  

Ihågkommas bör, att goda betyg i Sverige bereder rätt till tingsnotarietjänst, utan annan 
prövning av lämpligheten. Det är en ur ett komparativt perspektiv ytterst ovanlig ordning. Man 
kunde sammanfatta det som så, att den svenska konfessionella premissen, hos såväl lärare som 
studenter, är för de juridiska studierna så självklar vorden, att ordningen ej verkar föranleda ens 
en blinkning från rättsväsendet. Om det ens ägnat den en tanke. 

 Därmed inte sagt, att det saknas så kallade kritiska moment i juristutbildningens obligatoriska kurser, men väl att, om de 215

figurerar, de figurerar i egenskap av undantag som bekräftar regeln.
 Stohlander Axelsson, Ett brännglas för tidens strålar, s. 15.216
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10 Idealistisk 

We are here to help the Vietnamese, because inside every gook 
there is an American trying to get out. (Colonel till Joker, i: Stanley 
Kubrick, Full Metal Jacket, 1987, baserad på Gustav Hasford, The 
Short-Timers)  

The American nightmare is to one day wake up and realise that 
they don’t want our freedom. (James Q. Whitman, ex tempore 
uttalande i Lund 2005) 

Idealistisk metod tas inte här upp till fördjupad diskussion. Det får bli till ett annat tillfälle, med 
mer utrymme. Här skall i korthet beröras dess historiska bakgrund och sammanhang i syfte att 
tydliggöra dess koppling till den juridiska undervisningens konfessionalitet, men även hur den 
förhåller sig till en konstruktiv ansats. Åter igen handlar det om att läsaren tänker sig analogins 
tillämplighet i överförbar kunskap, när jämförelsen metoder och kunskapssyner emellan indi-
cerar, att en ur funktionella samband saklig, tydlig och relevant kommensurabilitet föreligger.  

Kapitlet inleder (1) med ett klargörande av vad som menas med idealistisk metod, (2) dess 
förankring i tanken om déni de justice, och (3) relevans i debatten mellan Lauritz Weibull och 
Ludvig Stavenow kring den moderna historievetenskapen, (4) där Weibull klargör det 
principiella tvivlets betydelse samt dettas (5) koppling till bevisbördans placerings betydelse. (6) 
Stavenows artikel ‘Den moderna vetenskapens genombrott i svensk historieskrivning’ kommen-
teras, för att (7) illustrera det funktionella samband, som anmäler sig mellan Stavenow och 
juristen, i form av utfyllningens nödvändighet. (8) Förhållandet mellan idealistisk metod och 
rättshistoria tas upp, varefter det inledande avsnittet avslutar med (9) att problematisera det 
återkommande kravet på en ‘eigene Erfahrung von Recht’ som rättshistoriskt kriterium, med en 
antydan om, att just denna internjuridiska fordran låter skönja juristens inskolade förvridning-
smoment.  

Nästa avsnitt jämför idealistisk med övriga (10) historiska samt (11) juridiska discipliner. 
Därefter sker ett besök hos lawyerns kunskapsart, med (12) ett klargörande av legal educations med 
juristutbildningens inkommensurabla undervisningssyfte. Detta faktum får konsekvenser för 
(13) den vetenskapliga ambitionen att göra annan rättvisa, (14) förutsättningarna för tvär-
vetenskap, samt synen på (15) mångfald, (16) kritiskt tänkande och självständighet samt (17) av-
vikande mening. Avslutningsvis ställs historikern inför en idealistisk historia och juridik. 
Jämförelsen (18) utgår från tanken om vetenskaparens ickekonfessionella premiss, med konse-
kvenser för (19) historikerns tendenskritik samt (20) juristens tendenskritik.  

I. Idealistisk metod 

1. Juridisk-teologisk metod och idealistisk metod. Den studiemetod som juridiken och den klassiska 
teologin utgått ifrån, allt sedan universitetens grundande och in i vår tid, kunde sammanfattas 
med titeln på Gratianus lärobok i juridik från tiden kring år 1140: Concordia discordantium 
canonum. Bokens syfte framgår av titeln, det vill säga att harmonisera skenbart stridiga beslut 
eller regler. Som juristen vid tiden för den så kallade ius commune visste att säga, in hortulo iuris 
nihil spinosum, i juridikens trädgård finns ingen törnetagg.  
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Anders Winroth, professor i historia vid Oslos universitet, påminner läsaren om, att Gratianus 
lärobok ‘continues to influence the way some aspects of  law function in the 21st century,’ vilket 
främst avser Gratianus metod och hur hans ‘syntheses created new ways of  thinking about the 
law.’  Och vad gäller tanken om en törnefri juridik, som ett historien genomgående pedagog217 -
iskt ledmotiv, anmäler sig en konkret instans hos professorn i statsrätt, kyrkorätt, folkrätt och 
krigslagfarenhet, Carl Olof  Delldén (1800-1854), tillika docent i praktisk filosofi. Han var djupt 
förankrad i den idealistiska filosofin i Uppsala, med Samuel Grubbe och sedermera Christopher 
Jacob Boström som betydande företrädare, och såg i rättsvetenskapens harmonisering ett 
motmedel mot ‘det ouppodlade fält av […] tistel och törnen’ som en praktisk juridik utan 
vetenskaplig styrsel vore benägen att resultera i. I artikeln ‘Vederläggning af  några inkast mot 
Rättsforskningens värde och praktiska nytta’ klargör han rättsvetenskapens uppgift: ‘att visa det 
otillfredsställande i [en bristfällig positiv Lagstiftnings] stadganden sammanstälda med 
nationens bildningsgrad och rättsforskningens utveckling, att förklara det dunkla, tolka det som 
kan misstydas, sammanställa med hvarandra och jemföra beslägtade stadganden, uppvisa 
Lagarnes anda och grund, uppfylla deras luckor, visa deras möjliga motsägelser, söka ur 
folkandens utveckling och ur förnuftsgrunder ådagalägga det mindre tillfredsställande så väl i 
lagstiftnings- som förvaltnings- och lagskipningsformerna.’ Yttrandet gjordes 1849, som ett 
försvar av rättsforskningens ‘värde och praktiska nytta’  mot Julius von Kirchmanns upp218 -
märksammade föredrag i Berlin, ‘Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft.’  219

Delldén förstod 1849, att sätta denna filosofiskt grundade likhetspresumerande harmoni-
seringstanke i tjänst hos den rättsvetenskap, som han på goda grunder ansåg juridiska fakulteten 
företräda, men som även utgjorde del av vetenskapens fakultetsöverskridande enhet. Det är en 
tanke som hörde 1800-talets idealistiska allmängods till.  

Det måste ihågkommas, att harmonisering strängt taget inte följer av någon konfessionell 
premiss. Den konfessionella juridikens konfessionalitet vilar i dess presumerade giltighet. Den 
presumerade giltigheten kan självfallet ses som en idealistisk premiss, men lagar kan studeras 
utan harmoniseringstanke och alltjämt gälla såsom konfessionellt betingade. Universitetens 
juridiska lärare har emellertid historiskt sett betraktat det som ett kall, att bistå det praktiska 
rättslivet med en undervisning som går utöver den rena giltighetens ‘tistel och törnen’, för att 
sätta rätten i vissa samband som kan upplevas av såväl student som lärare som ‘inre’ samman-

 Anders Winroth, ‘Gratian and His Book: How a Medieval Teacher Changed European Law and Religion,’ Oxford Journal 217

of  Law and Religion, 2021, s. 2 och 10.
 Carl Olof  Delldén, Vederläggning af  några inkast mot Rättsforskningens värde och praktiska nytta, Juridiskt Arkif  1849, s. 218

572.
 Julius von Kirchmann, Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, Berlin 1848.219
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hang, eller rent av som ‘system’.  Man kanske kan betrakta denna harmonisering av skenbart 220

motsägelsefulla utsagor, för att skapa sammanhang och eventuellt bygga system, som rätts-
vetenskaplig metod, vilken kan tangera men som inte skall förväxlas med en juridisk metod, 
normalt sett avser.  

Utgångspunkten är ett empiriskt studium av spridda rättsliga utsagor, vilka uppträder som 
en fenomenalt given verklighet. När motsägelser gör sig påminda, lär man sig, att dessa endast 
är skenbara, och att det mer egentligt verkliga står att förnimma bortom dessa, i en av helhet 
och enhet präglad förnuftigare verklighet. Detta är ett idealistiskt allmängods som, enligt Svante 
Nordin, förbinder de tyska filosoferna Friedrich Wilhem von Schelling och Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel med professorn i praktisk filosofi, Christopher Jacob Boström: ‘Boströms 
uppfattning om filosofins metod har likheter med Schellings och Hegels. Tänkandet måste 
enligt denna uppfattning utgå från empirin, från den i fenomen givna verkligheten. En närmare 
undersökning av denna avslöjar då, att den är fylld av motsägelser. Genom sin motsägelsefyllda 
karaktär pekar den utöver sig själv mot något annat. Från det omedelbart givna, empiriska och 
betingade höjer vi oss med förnuftets hjälp mot helheten, det absoluta. Vi inser att det måste 
finnas en förnuftig, motsägelselös verklighet som ligger till grund för det givna och förklarar 
dess motsägelser.’   221

Boströms betydelse för juristerna är svår att uppskatta, i synnerhet som han inte beretts 
något studium av rättshistoriker eller -filosofer. Men lyssnar man till våra humanister, så skönjer 
man vidden av hans person och gärning. Svante Nordin kallar honom för ‘det svenska 1800-
talets ojämförligt mest inflytelserike filosof,’ och anser honom ha grundat ‘den mest inflytelse-
rika skolbildningen inom svensk filosofi.’  Sven-Eric Liedman benämner honom ‘de svenska 222

ämbetsmännens filosof,’  och Carl-Göran Heidegren anser att det ‘[m]ed en lätt överdrift kan 223

sägas om denna period [senare hälften av 1800-talet]: svensk filosofi är boströmiansk filosofi 
och denna är sig själv nog.’  Boström torde sammanfattningsvis vara den, som mer än någon 224

annan präglat den svenske 1800-talsstudentens filosofiska föreställningsvärld. Och det gäller 
alltså i synnerhet juristen: ‘Om Boströms motståndare fanns bland medicinare och teologer 
rekryterades hans anhängare ur de allt större mängder av tämligen sekulariserade studerande 
som läste för juridiska eller filosofiska examina och med sikte på en bana inom förvaltning eller 

 Studenten på termin 2 i Uppsala kan i Hellners bok i Kontraktsrätt läsa, att han de senaste åren, i synnerhet med 220

anledning av nya köplagens tillkomst, ‘i viss mån förändrat min syn på det ämnesområde som detta arbete omfattar. 
Betydelsen av systematiken för att finna problemen och urskilja de allmänna principerna har framträtt tydligare än tidigare. 
Ett viktigt syfte har därför varit att precisera problemen samt fästa uppmärksamheten på vad som sakligt sett hör ihop och 
särskilja vad som sakligt är olika, oavsett hur lagtexter är strukturerade och formulerade.’ Som han klargörande fortsätter: 
‘Ofta kan en erfaren jurist bemästra konsekvenser och inkonsekvenser i rättssystemet utan hjälp av en teoretisk 
framställning, på grundval av sina genom praktisk verksamhet förvärvade kunskaper. Också en student kan ofta förstå hur 
särskilda regler fungerar utan att känna till sammanhangen med andra regler. Stundom är den teoretiska kunskapen 
överflödig, genom att särskilda lagstadganden och rättsfall ger tillräckligt klara besked, även utan förståelse för 
sammanhangen. På detta område liksom på alla andra fordrar dock en kvalificerad verksamhet teoretiska insikter, och en 
uppgift för den rättsvetenskapliga litteraturen är att förmedla sådana.’, Hellner/Hager/Persson, 2020, s. 15.

 Svante Nordin, Den Boströmska skolan och den svenska idealismens fall, Lund 1981, s. 24 f.221

 Nordin, Den Boströmska skolan och den svenska idealismens fall, s. 9 och 11.222

 Sven-Eric Liedman, Den folklige ämbetsmannen. De svenska professorerna och samhället vid sekelskiftet 1900, i Ideologi 223

och institution. Om forskning och högre utbildning 1880-2000, red. Sven-Eric Liedman & Lennart Olausson, Helsingborg 
1988, s. 114.

 Carl-Göran Heidegren, Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860–1915, Göteborg 2004, s. 293.224
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undervisningsväsende. Att i detalj kartlägga Boströms inflytande är inte görligt – att det varit 
djupgående framgår av memoarer och skönlitterära källor.’   225

Det som sker i slutet av 1800-talet är att enheten, helheten och alltings presumerade har-
moni lämnar universitetet, för att nöja sig med den juridiska fakulteten. Den filosofiska fakultet-
en hade erfarit en reform 1889, och en vidare reform och professionalisering av de filosofiska 
vetenskaperna stundade. Övergången från Boström till den definitiva ‘brytning[en] med 
boströmianismen’ genom Axel Hägerström,  eller från Erik Gustaf  Geijers och Clas Theodor 226

Odhners idealistiska historiesyn till Lauritz Weibulls empiristiska,  må ha tagit sig senare yttre 227

uttryck, men inom disciplinerna stod det moderna redan vid omorganisationen på 1880-talet 
för dörren, och juristerna agerade för att värna sin kunskap. Som justitierådet C G Hammar-
skjölds uttalade sin farhåga beträffande ett främmande studium, därtill i främmande hand: ‘En 
[särskild förberedande filosofisk examen], framför allt inför lärare i en annan fakultet, för-
vandlar lätt studier, som skulle vara förberedande i ett visst syfte, till något i viss mån själfständ-
igt. De få en tyngd och ofta nog äfven en riktning, som icke varit afsedd.’  Hammarskjölds ord 228

var några av de sista att uttalas, innan 1902 års universitetskommitté tog sig uppdraget att mer 
grundligt reformera de juridiska examina, vilket resulterade i ett av juristerna efterlängtat av-
skaffande av de förberedande filosofiska examina.  

Universitetet upphör därefter att betraktas, i vart fall bemötas, som en organisk enhet, i och 
med de reformer som klipper banden mellan de så kallade högre praktiska fakulteterna och den 
lägre förberedande filosofiska. Det som är av avgörande betydelse för den juridiska under-
visningen, men framför allt för den rättshistoriska forskningen, eftersom denna alltjämt bedrivs 
inom juridisk fakultet, är att idealismen som vetenskapligt ledmotiv fredas inom den juridiska 
undervisningen och forskningen, samtidigt som den sakta men säkert fasas ut inom de filosof-
iska fakulteternas framväxande moderna vetenskaper. Det blir den juridiska fakultetens yrkes-
förberedande fackutbildning som blir dess idealistiska utgångspunkt. Tydligast bland de nya 
uttrycken framstår Juridiska fakulteten i Uppsala, när den år 1891 klargjorde behovet av en lägre 
och förberedande juridisk examen, som den tänkte skulle ersätta den alltjämt obligatoriska för-
beredande filosofisk examen, med motiveringen att studenten tarvade vid de inledande studier-
na ‘en ledning för grupperingen af  den mångfald af  grundsatser, som lagtexten innehåller, så 
att enheten i dem framstår.’  Formuleringen hör oförkortat vår moderna juridiska under229 -
visning till. När studenten i dag ankommer Uppsalas juridiska fakultet för att ta sig an ett 
juridiskt studium, så står följande att utläsa ur Bert Lehrbergs lärobok Praktisk juridisk metod: 
‘En ideologisk utgångspunkt är av tradition att rättssystemet ska framstå som konsistent och 
motsägelsefritt; de olika rättssatserna presumeras gå ihop. Normalt bör därför ett prejudikat 
tolkas så att det låter sig förenas med de etablerade rättsreglerna och med övriga rättskällor, inte 

 Nordin, Den Boströmska skolan och den svenska idealismens fall, s. 41.225

 Heidegren, Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860-1915, s. 317.226

 Om denna övergång, se särskilt Rolf  Torstendahl, Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820-1920, 227

Uppsala 1964 samt Birgitta Odén, Lauritz Weibull och forskarsamhället, Lund 1975.
 Justitieråd C. G. Hammarskjöld, Särskilt yttrande bifogat sakkunniges skrifvelse d. 27 nov. 1895, i Ytterligare rörande förslag 228

till förändrad anordning af  de juridiska examina, NJAII Tidskrift för lagstiftning 1896, n:r 2, s. 20.
 Juridiska fakulteten i Upsala, Förslag till förändrad anordning af  de juridiska examina, Utdrag af  juridiska fakultetens i 229

Upsala protokoll d. 14 okt. 1891, NJAII Tidskrift för lagstiftning 1893, n:r 4, s. 7.
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minst prejudikat, rörande samma fråga.’ Som Lehrberg träffande sammanfattar allvaret: ‘Ibland 
får man behandla rättsfallsmaterialet ganska hårdhänt för att få det att gå ihop.’   230

För att återvända till Gratianus Concordia discordantium canonum från 1140, så anmäler 
sig spörsmålet i vad mån en kontinuitet låter sig skönjas i praktisk-juridisk bemärkelse. Och 
visst bereds juristen en påtaglig känsla av igenkänning. Enligt Anders Winroth, lovade 
Gratianus ‘to make sense of  the many contradictions existing in the legal heritage from the first 
thousand years of  ecclesiastical legislation,’ genom att skapa ‘harmony from dissonance, as his 
title promised.’ Synen på källmaterialets författares eventuella avsikter följde i enlighet. Det 
handlade 1140 inte om att betrakta källan i ljuset av dess egna förutsättningar, ibland dem 
författarens avsikt, som funnes där en abstrakt textuell rättvisa, utan om att göra den egna 
situationen rättvisa: ‘[Gratian] typically drew distinctions, more or less by sleight of  hand, 
between different meanings of  the same word, allowing him to interpret the law in a way that 
he thought was correct and also useful. His interpretations did not necessarily coincide with the 
intentions of  the original authors, who would probably have protested strenuously had they 
known what Gratian claimed they had meant.’ Omdömet kunde lika gärna Lehrbergs lärobok 
från 2020. Det är denna kärnas starka livskraft, man kunde säga absolut nödvändiga stats- och 
samhällsbärande utgångspunkt, som gör att dagens läsare så väl inser, att Gratianus ‘synthesis 
[…] became, in its essential outlines, valid for the future, in many cases still in modern law.’ Det 
var trots allt hans ‘syntheses [that] created new ways of  thinking about the law.’   231

Denna hävdvunna harmoniseringstanke torde i mångt kvarstå som rättsintern premiss vid 
våra fakulteters såväl forskning som undervisning, om än mestadels såsom ledmotiv för studier-
na vid varje termin eller rättsområde snarare än såsom helhetstanke. Carl-Axel Reuterskiöld 
betonade dess bidrag till det rättsvetenskapliga arbetets mellankommande led, där rättsvetare 
hade ‘att genom analys af  detta oftast inom sig ologiska och heterogena normbestånd utkristall-
isera och fastställa det gemensamma och, med hänsyn till rådande faktiska förhållanden, ur 
rättssäkerhetssynpunkt väsentliga [för att i rättsvetenskapens] tredje och högsta uppgift […] på 
grundvalen af  en juridiskt uttömmande analys af  det gällande statsrättsliga normbestånd, 
hvarom fråga är […] framställa det samma i systematisk form.’  Rättsgenetikerna i Stockholm 232

lyfter fram harmoniseringen som en övergripande förutsättning för en rätt förståelse av hela 
rättens ‘inneboende struktur – dess kontinuitet och systematiska enhet.’ Den fyller hos dem 
syftet av ett ‘anpassningsmoment,’ där enhet och kontinuitet konstrueras, möjligtvis även 
forceras, för att ur en given ‘massa av historisk information utvinna rättens underliggande 
principer, som utgör ett slags armeringsjärn som håller samman, inte bara de olika rättskällorna, 
utan också rättens utveckling.’   233

Frågan för dagens juridiska fakulteter att ställa sig är med andra ord inte, i vad mån en 
fakultetsenhetlig idealistisk tankegång alltjämt ägde giltighet, vilket den gör, utan om det med 
tiden kommit att handla mer om enskilda rättsområdens, balkars eller lagars inre sammanhang. 
Därmed inte sagt att någon kritiskt tänkande student inte skulle tillåtas höja rösten mot upplevt 
förmenta sammanhang, och ihågkommas bör, att en praktisk juridisk undervisning teoretiskt 

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 197.230

 Winroth, Gratian and His Book, s. 3 f. och 9 f.231

 C. A. Reuterskiöld, Statsrätt och statskunskap, Tidsskrift for Retsvidenskap 1929, s. 79 och 82.232

 Gunnerstad, Lyles, och Nordquist, Rättshistoria – ett ämne i tiden, s. 185.233
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sett kan bedrivas utan harmoniseringstvång. De konfessionella studiernas kärna vilar i giltighet, 
ej i dess konstruerade sammanhang eller system. Likväl har man som student att lära sig 
harmonisera, konstruera och skapa koherens, även där man inte finner någon. Med tiden faller 
det rättsliga materialet på plats och studenten lär sig, att vissa inre sammanhang anmäler sig mer 
än andra samt att det åligger juristen ett ansvar att beakta dessa skilda förutsättningar. Med 
andra ord måste studenten även lära sig att göra det särskilda rättsliga materialet en rättvisa som 
resonerar med dess rättstillämpande verklighet, ytterst rättssäkerheten. Detta väcker i sin tur 
spörsmålet om lärarens ansvar gentemot en härskande mening.  

Denna sista varning förtjänar en exemplifierande kommentar. Det görs av och till gällande, 
att processrätten bereder studenten en särskild känsla av inre sammanhang, helhet och enhet i 
mångfald. Att då läsa in främmande tankegods kunde skapa problem och det är något man 
erfor vid den utdragna processreformen. Enligt professorn i processrätt Thore Engströmer, så 
utgjorde rättegångsordningen ‘i framstående grad […] ett sammanhängande helt, vars anord-
nande i en del nödvändigt betingas av en i sig riktig grundsats på ett område varför genom-
förandet av en i sig riktig grundsats på ett område kan möta hinder i bestämmelser, vilka gälla 
för ett annat och vilka i sin ordning icke utan än mer omfattande förändringar kunna rubbas,’ 
med resultatet att vissa reformer ej till fullo kunde genomföras. Engströmer föreslog att 
bevisningslagens återkommande olyckliga öde till stor del berodde på just förbiseendet av ‘att 
en så radikal reform inom ett ytterst centralt område av rättegångsväsendet måste mötas med 
misstro, om den ej förenas med en grundlig förändring också av själva den processuella om-
givning, vari detta område har sin plats.’  Enhet, helhet och harmoni med andra ord, men i 234

detta fall begränsat till processrätten. Eller kanske endast till Rättegångsbalken? Frågan var 
avgränsningen går – universitetet, fakulteten, forskningsdisciplinen, examensämnet, balken eller 
lagen, eller alls – vad gäller den upplevda behövligheten av enhet, helhet, inre sammanhang och 
system måste ställas kontinuerligt.  

Dessa ord från Engströmers efterkloka hand är även en påminnelse, att den harmonisering 
som ingår som ett led i ett konstruktivt arbete de lege ferenda, ständigt angränsar det heretiskt 
tenderande förbiseendet av en existerande juridiks upplevda, och av rättssäkerhetskäl behövlig-
en upprätthållna, inre sammanhang. Det gäller såväl arbetet på en europeisk civilrättskodifik-
ation som ett mer allmänt hållet fostrande av en god europé utifrån ett spekulativt koncipierat 
europeiserande eller rent av globaliserande rättsbegrepp. En härskande mening kanske inte är 
önskvärd, men så länge den härskar, lär den även bereda jurister och medborgare den känsla 
och det sken av rättssäkerhet som utgör en jurisdiktions rättsliga fundament. När man därför 
läser in nytt tankegods, för att justera en etablerad svensk enhet i mångfald, till att bli en 
europeisk eller global enhet i den andra mångfalden, må undervisningen alltjämt presentera 
studenten med en enhet, men det är inte längre samma rätt. Inläsandet av främmande tanke-
gods, i syfte att justera en härskande mening, är därmed i viss mån att betrakta som ett usurp-
erande arbete.  

2. Déni de justice och kunskapsoptimistisk metod. Den juridisk-teologisk-idealistiska metoden 
kan sammanfattningsvis betraktas som kunskapsoptimistisk, i det att den praktiskt verksamme 
juristen, på samma sätt som den trosinterne teologen, finner rätt kunskap även i de fall käll-

 Thore Engströmer, En episod i rättegångsreformens historia, Svensk Juristtidning 1941, s. 143 och 150.234
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materialet talar med kluven tunga eller rent av tiger. Måste finna!, för annars står rättstill-
ämpningen inför déni de justice. Likheter presumeras och regler harmoniseras för att rättssäkra, 
meningsskapande och stats- och samhällsbärande sammanhang skall framträda. För historikern 
och antropologen ställer sig kunskapens syfte, och därmed vetenskapens betingelser, annor-
lunda. Den moderna vetenskapens konstruktioner, synteser och sammanhang åsyftar inte 
längre något rättssäkert, prima facie meningsskapande eller stats- eller samhällsbärande, men väl 
en ämnesintern vetenskaplighet, och en sådan fostrar hos dess företrädare vad som lämpligast 
benämns en kunskapsskeptisk hållning. Denna hållning kan medföra, något tillspetsat, och inte 
alls med någon nödvändighet, för att citera Rolf  Nygrens bifall av K G Westmans historie-
vetenskapliga hållning kring sekelskiftet, att det alltså gäller ‘”att gå till sin egen historias källor, 
att tala när de tala och att tiga när de tiga.”’  235

3. Lauritz Weibull och Ludvig Stavenow, 1918. Dessa två kunskapssyner skall inte överdrivas. 
Optimismen respektive skepticismen i dem tar sikte på den intellektuella beteendereflex som 
följer av en vetenskapssyn, och skall därmed inte förstås som grund för eller orsak till något. Ej 
heller krockar de inom en vetenskaplig disciplin. Normalt sett, vill säga, eftersom de kan krocka 
i brytpunkter. En berömd sådan brytpunkt, mellan en äldre idealistisk och en yngre empiristisk 
vetenskapssyn, återfinns i debatten mellan den äldre professorn i historia i Uppsala, Ludvig 
Stavenow, och hans yngre meningsmotståndare, historikern Lauritz Weibull, återgiven av den 
senare i hans 1918 utkomna skrift, Historisk-kritisk metod och nutida svensk historie-
forskning.  Krocken mellan dessa två vetenskapssyner framstår som oförliknelig, som hörde 236

de skilda kunskapsparadigm till.  Medan Weibull förde den framväxande moderna och alltmer 237

kunskapsskeptiska historievetenskapens talan, så kan Stavenow sägas tala, för vad som här be-
nämns en kunskapsoptimistisk vetenskapssyn.  

En mycket viktig dimension av striden mellan Weibull och Stavenow gäller frågan om 
kunskap och bevisbörda. Bevisbördan ställs i tjänst hos en vetenskapssyn, och i deras menings-
motsättningar ser man hur skilda vetenskapssyner resulterar i skilda bevisbördor. Kunskap 
skapas genom att föra något i bevis, att styrka en talan, men på vem faller bevisbördan när 
något har hänt? Går det att uppställa en presumtion för att något har hänt, eller faller det på 
forskaren att förhålla sig presumerat skeptisk? Det som sker i övergången från en äldre 
idealistisk historievetenskap till en empiristisk historievetenskap, är inte att källkritiken plötsligt 
väcks till liv, utan att en ny vetenskapssyn gör sig gällande. Denna benämns i avhandlingen för 
kunskapsskeptisk.  

Det går naturligtvis bra att betrakta vetenskapssynen som en del av den mer övergripande 
positivistiska vetenskaplighet, som slår igenom inom samtliga vetenskaper kring sekelskiftet, 
men det vore missvisande. Även rättsvetenskapen betraktas ju som positivistisk, vilket för övrigt 
torde vara fallet än i dag. Likväl är rättsvetenskapen ej endast konstruktiv, utan den juridiska 
metoden är därtill starkt präglad av en rakt igenom idealistisk metod, som vore det juridiska och 
idealistiska på ett högre plan utbytbara. Ihågkommas bör, att rättsvetenskapen tar över som 

 Rolf  Nygren, Rättshistorikern som blev justitieminister, i Ragnar Björk & Alf  W. Johansson (red.), Svenska historiker: från 235
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statsbärande, om inte ensamt, så i vart fall särskilt dominerande, när övriga vetenskaper sakta 
men säkert ansar sina statsbärande uppdrag, till förmån för självständiga vetenskaper med en 
intern professionalisering.  

Detta gör rättsvetenskapen kunskapsoptimistisk, hur positivistisk den än må upplevas, eller 
kunskapsskeptisk den kunde visa sig i givna sammanhang, och det är bland annat i detta 
kunskapsoptimistiska drag som den sår konflikter med ickejuristen. Juristen lär sig nämligen 
juridisk metod, där likhet presumeras för att konstruktivt bidra till fallets lösning, rättsområdets 
disciplinära systematisering eller lagverkets uppbyggnad. Bevisbördan faller i enlighet. När 
juristen presumerar en likhet så faller bevisbördan nog så ofta på den som invänder, kanske 
med ett hävdande av olikhet eller avvikelse. Juristen kan därmed sägas fylla ut kunskap för att 
skapa mening, och det är god juridik. Men är det god humaniora?  

En kunskapsskeptisk humanist saknar anledning att sätta sin kunskap i tjänst hos en stats-
bärande konfliktlösning. Han är därmed lagd åt att låta ett främmande förflutet eller en 
främmande kultur få vila i en mer deskriptiv analys, som avser att göra det främmande rättvisa 
utifrån dess egna förutsättningar, snarare än att läsa in en gällande rätts giltighetsbetingade 
statsbärande rättvisas tankegång.  

Övergången från det ena till det andra, med en följdriktig förskjutning av bevisbördan från 
den kunskapsoptimistiska presumtionen att något har hänt, med bördan placerad på den som 
hävdar att det inte är bevisat, till den kunskapsskeptiska presumtionen att något inte kan sägas 
ha hänt förrän tillräckliga bevis styrker det eventuella, kan alltså illustreras med Lauritz Weibulls 
meningsskiljaktigheter med i synnerhet Ludvig Stavenows sakkunnigutlåtande, i anledning av 
Weibulls ansökan om det ledigförklarade professorsämbetet i historia vid Lunds universitet 
1918. Dessa skall här kort refereras utifrån Weibulls genmäle.  

Saken gäller Stavenows mening, att ‘”ganska allvarliga anmärkningar kunna riktas mot den 
vetenskapliga metod”, med vilken jag [Lauritz Weibull] opererar på mitt specialområde.’  238

Betecknande för meningsskiljaktigheten är Stavenows hänvisning till hur Weibulls arbeten 
resulterat i ‘”ganska bestämda protester och tydligen ansetts såsom mer betydelsefullt genom 
eggelsen till förnyad prövning och därmed till djupare formulering av problemen än genom 
positiv insats till deras lösning”.’  Weibull skulle med andra ord inte på samma sätt som 239

Stavenow och hans äldre generation, vilja bidra med samma ‘positiv[a] insats’.  
Konflikten mellan de två skilda vetenskapssynernas metoder står i öppen dager, när 

Stavenow bemöter Weibulls kritik av medsökanden Sven Tunbergs forskning. Det handlar om 
skilda syner på källkritiken, där Stavenow kompletterar en ‘full visshet’ med såväl ‘sannolikhet’ 
som ‘grad av sannolikhet’: ‘Till att börja med uttalar sig herr Stavenow rörande vikten av att 
konstatera icke endast vissa, utan även sannolika fakta och i samband därmed om den historiska 
konstruktionen. ”Det gäller otvivelaktigt för forskningen”, säger han, ”att i princip fastställa vad 
som kan konstateras med full visshet, men därmed kan forskningen ingalunda åtnöjas, allra 
helst då det gäller en tid, för vilken källorna flyta så ytterst sparsamt. Den måste även söka 
fastställa vad som är sannolikt av de traderade uppgifterna och den grad av sannolikhet, som 
kan tillerkännas dem. Detta är en fullt lika vetenskaplig uppgift och en nödvändig fordran. Blott 
att forskaren städse bör angiva den sannolikhet eller visshet, varmed han anser sig kunna 

 Weibull, Historisk-kritisk metod och nutida svensk historieforskning, s. 63.238

 A.a., s. 65.239

120
120



fastställa det faktiska händelseförloppet”.’ Synen på konstruktionen följer, där Stavenow, enligt 
Weibull, ser det som vetenskapens plikt, ‘att sätta [vissa spridda torftiga fakta] i samband med 
andra,’ för att, likt juristen, med hjälp av utfyllnad ‘genom hypotes’ ‘avvinna de isolerade […] 
uppgifterna en ny och rikare belysning’: ‘”Det är vidare tydligt, att vetenskapen ej kan åtnöjas 
med att konstatera vissa spridda torftiga fakta, utan att försöka förstå desamma genom att sätta 
dem i samband med andra kända fakta och därigenom avvinna de isolerade, i och för sig 
obetydliga eller likgiltiga uppgifterna en ny och rikare belysning. Att detta endast kan ske genom 
hypotes, när källorna sjelva ej uttryckligen angiva ett dylikt sammanhang, är ju klart, men 
framställandet av en ny sannolikare eller bättre hypotes är även ett av vetenskapens viktigaste 
medel att gå framåt.”’ Kritiken av Weibulls anklagelse om ‘lägre grad av vetenskaplighet’ är 
följdriktig, med ett framlyftande av strävan efter ‘ett mer positivt, om ock mer hypotetiskt 
resultat’: ‘”Det synes mig, som om Weibull ej tillbörligt tagit hänsyn härtill, när han kriticerar 
andra vetenskapsmän, som behandlat samma eller liknande problem och eftersträvat ett mer 
positivt, om ock mer hypotetiskt resultat. Han missförstår deras avsikt, när han talar om deras 
lägre grad av vetenskaplighet”.’   240

Weibulls svar på Stavenows kritik tar framför allt sikte på konstruktionen, där en äldre 
generations ‘lösa förmodanden och subjektiva gissningar,’ som en jurist exempelvis vore 
nödgad till i form av tolkning och utfyllnad, ‘behandlas […] som vore de likvärdiga vetenskap-
ligt konstaterade historiska fakta […] ’: ‘[E]tt djupare inträngande i ämnet visar emellertid, att 
denna skillnad [mellan mig – att för de osäkra enstaka sannolikheter och möjligheter, som på 
detta sätt fås fram, saknar vetenskapen såsom sådan användning – och representanterna för den 
äldre riktningen] sträcker sig vida längre. De enstaka lösa förmodanden och subjektiva gissning-
ar, i vilka dessa forskare hamna, behandlas av dem, som vore de likvärdiga vetenskapligt kon-
staterade historiska fakta och de läggas utan betänkande till grund för historiska konstruktioner, 
den ena i regel lika sannolik eller rättare osannolik som den andra.’ Kärnan i Weibulls svar 
följer: ‘Det är framför allt på denna den historiska vetenskapens centrala punkt, där det icke 
gäller endast att avvinna de isolerade uppgifterna ”en ny och rikare belysning”, utan en ny och 
riktigare, som jag satt in. Vad som här icke tecknar sig klart för herr Stavenow som många 
andra, men enligt min mening är ett conditio sine qua non, om historien skall kunna lyftas till 
vetenskap, är att ge den fastaste avgränsning åt det område, inom vilket den historiska kon-
struktionen eger berättigande, på samma gång som att regelbinda denna. Den historiska kon-
struktionen har enligt min uppfattning endast och allenast att röra sig på grundval av såsom 
säkra ur källorna utvunna historiska fakta; den har endast att röra sig på grundval av alla dessa 
fakta i deras fullständighet, icke i strid utan i genomförd överensstämmelse med dem; och sjelva 
den tankeoperation, genom vilken mängden av det historiskt vetbara stoffet konstruktivt ökas, 
slutligen att följa en sträng logiks lagar.’   241

4. Weibull och det principiella tvivlet. Weibulls slutsats kan karakteriseras som det principiella 
tvivlet, en kunskapsskeptisk hållning som klargör konstruktionens centrala roll i ‘motsats-
förhållandet’ mellan en äldre generation och Weibull: ‘I vad här yttrats ligger den djupaste 
grunden till motsatsförhållandet mellan mig och en rad andra forskare och däri också förklar-
ingen till, varför jag så starkt kritiskt måst vända mig mot dem vilka eftersträvat, vad herr 
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Stavenow kallar, ”ett mer positivt, om ock mer hypotetiskt resultat”. Jag har icke alls, som han 
menar, ”missförstått deras avsikt”, och har jag också icke direkt talat om en ”lägre grad av 
vetenskaplighet”, är det icke utan, att det i grunden är min mening.’  Enligt Weibull kan det 242

principiella tvivlets kunskap vara av ‘verkligt värde till svensk medeltida kulturhistoria,’ och han 
illustrerar med flera konkreta exempel, varav här endast skall återges ett om Erik den helige: 
‘[D]en kritik åter, som sopar sägnerna och legenderna om Erik bort i den historiens 
skräpkammare, där de för årtionden sedan hade bort hamna, ger utöver detta en både säker och 
värderik kunskap. Den lemnar en inblick i hur ett ursprungligen ringa stoff  under tidernas lopp 
växer, omvandlas och utvecklar sig, om hur under inflytande från skilda håll, icke minst från 
berättelserna om de båda andra nordiska nationalhelgonen, Olav den helige och Knut den 
helige, bilden av det tredje och sista, Sankt Erik konung, diktats. Detta är något vida för mer än 
alla de lösa fakta och svävande tredjerangs hypoteser en ännu i romantikens traditioner 
arbetande historisk skola ävlas att fastställa. Det är ett bidrag av verkligt värde till svensk 
medeltida kulturhistoria.’   243

5. Bevisbördans placering mellan tvivlets underkännande och meningsskapandets godkännande. För att 
återvända till frågan om bevisbördan, förtjänar att citera Weibulls försvar av hans 
underkännande av ‘en källas vittnesbörd,’ med uttrycklig hänvisning till bevisföringen, där han 
vänder kritiken, och därmed även bevisbördan, mot Stavenows ‘hastig[a] och godtycklig[a]’ 
beslut att ‘väl icke underkänna, utan godkänna en källas vittnesbörd’: ‘Den metodiska invänd-
ning herr Stavenow riktar mot mig, att jag ”stundom något godtyckligt och hastigt synes 
underkänna en källas vittnesbörd”, efter vad nu visats, icke vara ledd i bevis. Skall en metodisk 
invändning göras, är det en invändning mot honom sjelf. Frånsett den brist, som alltid ligger i 
ett felaktigt referat i sjelva den avgörande punkten, är det han, som ”stundom något godtyckligt 
och hastigt” synes väl icke underkänna, utan godkänna en källas vittnesbörd. Hans behandling 
av vittnesbördet, sedan det godtagits, är än mera hastig och godtycklig.’  Diskussionen är 244

belysande för frågan om kunskapens syfte. Weibull söker att inte ställa kunskapen i något a 
priori fungerande sammanhang. I den mån han lyckas är ett annat spörsmål. Poängen här är inte 
att slita tvisten mellan Weibull och Stavenow, det är att klargöra att Stavenows invändningar 
minner om den jurist, som, i egenskap av konstruktivt verkande rättshistoriker i det förflutna, 
skönjer mening och sammanhang, och för detta praktiska juridiska syfte tolkar med en väl 
inskolad utfyllnadsreflex.  

6. ‘Den moderna vetenskapens genombrott i svensk historieskrivning’. Det förtjänar att ge ett bifall åt 
Weibulls i viss mån profetiska dom över Stavenows överspelade syn på den moderna historie-
vetenskapens genombrott. Medan Stavenow lyfter fram Erik Gustaf  Geijer, anmäler sig Weibull 
som dess moderne uttolkare: ‘Den förda diskussionen har skarpt blottat det i grunden 
oförsonliga motsatsförhållandet mellan historisk-kritisk metod och de metodiska grundsatser, 
herr Stavenow hyllar. I en skrift från 1913, ”Den moderna vetenskapens genombrott i svensk 
historieskrivning”, har herr Stavenow, halft programatiskt, belyst sin ståndpunkt. Han ställer här 
Erik Gustaf  Geijer ”som den moderna svenska historievetenskapens direkte inledare”. Något 
tager han visserligen avstånd från denne; ”vi förnimma”, äro hans ord, ”knappt längre Geijers 
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verk såsom modernt i den meningen, att det även skulle kunna utgöra mönster eller anses 
såsom adekvat uttryck för den moderna vetenskapens fordringar”. Men man behöver icke 
avlägsna sig långt från Geijer för att vara framme vid vad herr Stavenow anser för modern 
svensk historisk vetenskap. Under året 1855, för mer än sextio år sedan, begynte F. F. Carlson 
utgiva sitt arbete, ”Sveriges historia under konungarne av det pfalziska konungahuset”; med 
detta arbete, uttalar herr Stavenow, ”känna vi oss vara på den svenska historievetenskapens fullt 
utvecklade moderna ståndpunkt”.’  Det förtjänar att påminna om, att Carlsons Sveriges 245

historia under konungarne av det pfalziska konungahuset utgjorde fordran för den förbered-
ande filosofiska examens historiekunskaper, som juristen behövde klara av för att beredas 
tillträde till de juridiska fackstudierna.  

Weibulls slutsats följer logiskt: ‘Den omvälvning inom historisk vetenskap, vilken mot slutet 
av det nittonde århundradet förändrade de grundläggande principerna och ledde till den 
historisk-kritiska metodens genombrott, synes ha lemnat herr Stavenows metodiska grund-
åskådning så gott som oberörd; han lever ännu i lugnet av l’ancien régime, helt och hållet 
bunden i traditionerna från det förflutna. Ernest Renans ord äro här på sin plats: ”Nous ne 
voulons plus vivre sous un régime qui retarde la critique de cinquante ans”.’   246

Det förtjänar att påminna om, att de filosofiska fakulteterna reformerades 1889. Några år 
senare avskaffades de förberedande filosofiska examina, men det skedde signifikativt innan 
Weibull begynte sin karriär som lärare i Lund. Weibull behövde aldrig, till skillnad från sin far, 
Martin Weibull, underkasta historieundervisningen det främmande syfte som innebodde 
juristens förberedande studier. Det förtjänar att citera fadern, för att rätt förstå det samman-
hang som en gång figurerade, men som i personen och gärningen Lauritz Weibull reducerats till 
ett minne blott: ‘Professoren [Martin] Weibull framhöll, att den nu förevarande frågan ej vore 
en blott fackfråga, utan rörde uppehållande af  den svenska ämbetsmannakårens universella 
bildning. Borttoges alla förberedande studier inom filosofiska fakulteten för den blifvande 
juridiske och civile ämbetsmannen, blefve hans studier endast fackskolans och kunde helt och 
hållet utsöndras från universitetet. Till ett sådant resultat kunde professoren icke bidraga.’  247

Dagens historiker kan med facit i hand konstatera, att Stavenow redan 1918 inte längre 
hade tiden för sig, även om dåtidens historiker upplevde striden som angelägen och relevant. 
Det är därför inte ägnat att förvåna, att jurister en gång sökte karaktärsdanande historisk 
bildning i Stavenows läroböcker, inom ramen för de sedermera avskaffade förberedande filo-
sofiska examina, allt medan Weibulls kunskap hade verkat just så förfelande, som man hade 
anledning att befara, givet sekelskiftets vetenskapliga klimat. Önskar juristen av i dag en 
karaktärsdanande historieskrivning åter? Detta spörsmål låter sig svårligen mer allmänt besvar-
as, men avhandlingen måste i vart fall ställa frågan, i vad mån våra juridiska rättshistoriker vore 
att betrakta i ett mer stavenowskt och därmed kunskapsoptimistiskt ljus.  

7. Juristen och Stavenow i förening. Utfyllningens nödvändighet för att undvika déni de justice. Det 
som är viktigt för härvarande avhandling är, att den kunskapsoptimism som en gång präglade 
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Stavenow, och en hel äldre generation vetenskapare, mutatis mutandis, med oförminskad styrka 
alltjämt gör sig gällande bland våra jurister, samt, att detta inte är något negativt. Tvärtom, var 
kunskap, sitt syfte. Den ickejuridiska kunskapen må för juristen i dag sakna betydelse, men den 
juridiska metoden och kunskapen innebor ett alltjämt annorlunda kunskapsparadigm. Det hela 
kan illustreras med ett citat ur den lärobok i avtalstolkning, som hör till kurslitteraturen på 
juristprogrammets andra termin. Bert Lehrberg klargör i sin Avtalstolkning, att juristen inte kan 
lämna spörsmålet obesvarat. ‘Ändå måste det avgöras vad som ska gälla mellan parterna, om 
tvisten förs till domstol.’ Det som följer klargör den kunskapsoptimistiska premiss som alltså ej 
endast är naturlig utan rent av nödvändig: ‘Man säger då att domstolen utfyller avtalet genom att 
bestämma vad som ska gälla på en punkt som avtalet lämnar öppen. I exemplet sker utfyllning 
med tillämpning av utfyllande lagregler i köplagen eller (ifall det gäller ett konsumentköp) 
konsumentköplagen om köparens hävningsrätt vid dröjsmål.’   248

Det skall nu understrykas, att studenten lär sig, att en särskild inställning till det rättsliga 
sammanhanget gör sig gällande inom varje rättsområde, och rör man sig inom de offentlig-
rättsliga, inbegripet i synnerhet straffrätten, så kan en kunskapsoptimistisk inställning verka rent 
förfelande inom ramen för rättstillämpningen. Till vart och ett rättsområde sitt! Detta sagt, 
tvånget att döma i saken kvarstår, och fostrandet av studenten in i detta tvång genererar en i 
grund konstruktiv inställning som här betecknas som optimistisk, och även om den gäller 
främst inom civilrätten, fyller den väl funktionen som kontrastmedel mot dess empiristiskt 
skeptiska motsats. När källmaterialet tiger, tiger även historikern, allt medan juristen talar och 
fyller ut.  

8. Idealistisk metod och rättshistoria. Harmonisering som rättsvetenskapligt ledmotiv torde 
alltjämt gälla som naturlig i samtlig juridisk undervisning. Likväl anmäler sig några spörsmål, 
och då främst beträffande rättshistorieämnet. Frågan kunde nämligen ställas, vad en dylik syn 
på törnefri juridik har med rättshistoria att göra. Ovan har klargjorts två skilda aspekter, 
nämligen fostrandet av en rättslig identitet och inskolningen i en vetenskapligare metod.  

Vad så gäller den rättsliga identiteten, kan alltså rättshistorikern söka att läsa in en nordisk, 
europeisk eller global rättslig identitet i det rättsbegrepp som hos företrädarna för den positiva 
rätten avgränsas jurisdiktionellt. Det handlar därmed om ett idealistiskt motiverat usurperande 
av juristens geografiska eller rättskulturella självbild. Det bör påpekas, att den positivrättsliga 
undervisningen sällan problematiserar juristens självbild, vilket kan ha bidragit till att vissa 
rättshistoriker betraktat det som deras särskilda ansvar. Som Kjell Åke Modéer minns murens 
fall 1989: ‘För oss rättshistoriker var det som att stå framför den enarmade banditen när det 
plötsligt bara rasslade ut enkronor. Intresset för historia, för rättslig identitet och kultur tog 
aldrig slut, och det har fortfarande inte tagit slut. Det var bara att ta emot. Internationaliserade 
hade vår generation av rättshistoriker ju varit sedan 70-talet, så tveklöst hade vi ett försprång 
framför många av våra kolleger.’  Och det må sägas, att han dragit ganska starka växlar på 249

uppdraget. Som han sammanfattar sin gärning 2009: ‘I den senmoderna rättsvetenskapen har 
en ”traditionell rättsvetenskaplig dogmatisk metod” kompletterats med diskurser om rättsliga 
perspektiv och rättens kontexter. Både globaliseringsdiskursen och den om det multikulturella 
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samhället har kommit att fokusera inte bara på rättsliga kulturer, interna och externa, utan 
också på begreppet rättslig identitet. Den komparativa rätten har blivit allt mer betydelsefull 
samtidigt som rättslig pluralism och konkurrerande jurisdiktioner blivit en del av juristens 
vardag.’  Sådan menings- och identitetsskapande undervisning, nog så ofta åsyftande en ny 250

jurist och en ny juridik, kan alltså ingå i vissa fakulteters kursobligatorium.  
Den juridisk-idealistiska premissen är tudelad. Till den nu nämnda präglingen av juristens 

geografiska och kulturella självbild kan en andra aspekt tillkomma, nämligen studentens veten-
skapliga fostran i striktare bemärkelse. Den idealistiskt motiverade justeringen av den 
vetenskapliga metoden, lämnar ofta kultur och geografi därhän, till förmån för en särskild 
abstraktionsförmåga, systematisering och strukturell hänsyn. Rättsgenetikerna i Stockholm hör 
till dem, som nyttjar historiskt material inom ramen för ett allmänrättsligt studium, där värn-
andet om rättens systematiska enhet bereds prioritet. Claes Peterson beskriver i en tidig artikel 
från 1986 kollegornas undervisning ‘am Besten als eine “Brotwissenschaft”.’ Problemet med 
deras undervisning, fortsätter han, är den hänsyn som tas till yttre ändamål av mer yrkes-
betingad art: ‘Alle “Brotwissenschaft” zielt darauf  dass man ausschliesslich die Resultate lernt. 
Mit Blick nur auf  den äusseren Zweck des Studiums werden die Gründe der Tätigkeit nicht 
reflektiert: Entweder bleibt man in glücklicher Unbewusstheit, dass das wissenschaftliche 
Studium gewisse Ausgangspunkte hat, die es als Wissenschaft konstituieren, oder man weist sie 
in vollem Bewusstsein von sich mit der Begründung dass sie nicht nutzbringend seien.’  Ett 251

sådant syfte verkar förfelande för rättsvetaren. ‘Det är,’ skriver Peterson ett drygt decennium 
senare, i vad som framstår som hans främsta programskrift, ‘rättsvetenskapens [läs: rätts-
genetikerns] uppgift att genom en bearbetning av lagstiftning, rättsfall och tidigare doktrin 
upprätthålla och förbättra rättens systematiska enhet.’  Peterson valde därför att sätta fokus på 252

juridisk metodhistoria med en tydlig avsikt att verka som fakultetens rättsvetenskapliga över-
prövning.  

Rättsgenetikerna nyttjar historiskt material och kallar sin kurs för rättshistoria, men ett 
sådant bruk av ordet rättshistoria saknar såväl historiska förebilder som historiska motiv, och 
sorterar alltså lämpligare under allmän rättslära. Annorlunda var det med föregångaren Erik 
Anners. Anners bedrev vad han benämnde rättsgenetisk forskning utifrån en egen utvecklad 
metod, samtidigt som han undervisade i rättshistoria, helt i enlighet med den studieplan som 
gällde en äldre rättshistorisk undervisning. Det som främst kännetecknar Anners gärning är det 
juridiska, och tydligt idealistiskt koncipierade, ansvar, som enligt honom faller på rättshistorik-
ern. Till detta kom hans strävan att sätta in den svenska juristen i ett konstruktivt europeiskt 
sammanhang, men det är framför allt ansvaret för rättens enhet och inre sammanhang som 
motiverade varför rättshistorikern bör vara skolad jurist. Det är nämligen ‘[e]ndast den yrkes-
utbildade juristen [som] kan behärska rättsordningens hela komplex av sinsemellan samman-
hängande regler.’ ‘För honom,’ fortsätter Anners, ‘är det självklart att en rättsordning är en 
funktionell enhet, att regler från till synes så skilda områden som offentlig rätt, civilrätt, 
straffrätt och processrätt har ett inbördes sammanhang.’ Och detta påverkar även hans arbete 
‘som historiker,’ varför rättshistorikern måste ‘vara medveten om rättsordningens funktionella 
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enhet.’ Anners menar sig föra detta argument ’ett steg längre’ när han lägger till, ‘att endast den 
juridiskt utbildade rättshistorikern har förutsättningar att med framgång angripa forsknings-
uppgifter, som nödvändiggör analys av en regels eller ett problemkomplex återverkningar inom 
rättsordningens olika områden. Han måste nämligen behärska tillräckligt mycket av regel-
materialet inom varje område inklusive dess historiska bakgrund för att kunna se de inbördes 
tekniska sambanden. Och det är bara han som kan göra det.’   253

9. Forskarens ‘eigene Erfahrung von Recht’ som rättshistoriskt kriterium och kunskapens förvridnings-
moment. Det finns anledning, att, med anledning av Anners kategoriska uttalanden, kort stanna 
upp ett tag, för att stifta närmare bekantskap med vad som kunde betecknas som juristens 
förvridningsmoment. Tillfället gör tjuven. Det handlar inte om att klargöra förvridnings-
momentet, det sker inom ramen för den efterföljande mer konkreta diskussionen kring den 
juridiska metoden, utan om att föreslå grundorsaken till den kunskapsförvridning, som så 
konsekvent och ofelbart, och, utifrån en internpraktiskt juridiskt utgångspunkt, helt korrekt, 
sker. Det handlar om studentens under studietiden inskolade förtrogenhet med juridik av ett 
särskilt slag, det vill säga den internpraktiska och juridisdiktionellt, och därmed även rätts-
begreppsligt, avgränsade juridik, som följer av den på systematisk väg förmedlade bindningen 
vid relevant konfession, vad juristen i brist på bättre ord benämner gällande rätt, i detta fall 
Sveriges rikes lag. Studenten blir till slut sin juridik, vilket är en förutsättning för ett framgångs-
rikt steg ut i det juridiska yrkeslivet. Dessa inskolade förutsättningar benämner Franz Wieacker i 
sin Privatrechtsgeschichte der Neuzeit juristens ‘eigene Erfahrung von Recht.’ Detta kriterium 
menar han utgöra en nödvändig epistemologisk förutsättning för att kunna bedriva rechts-
historische forskning,  och det tangerar i mångt Anners här redovisade och senare, inspirerad av 254

Wieacker, komna åsikt.  
Det förtjänar att kort stanna upp vid denna kategoriskt formulerade ingång i forskningen, 

eftersom den strider mot ett allmänvetenskapligt förhållningssätt. Den forskare som står inför 
en vetenskaplig grund, måste nämligen alltid i viss mån bortse från en mer elementär och yrkes-
förberedande undervisning. Historikern som tar sig an musikhistoria måste därför i viss mån 
bortse från pianolektioner och stämövningar, medan den som skriver kyrkohistoria måste hålla 
ett behörigt avstånd från prästseminariets träning av kandidaterna i nattvardens liturgi. Detta är 
självklart. Det är också självklart, att pianisten och prästen inte i egenskap av pianist respektive 
präst är att föredra, i egenskap av musik- respektive kyrkohistoriker, utan att de är att föredra, i 
egenskap av musik- och kyrkohistoriker, i egenskap av historiker. Som John Eliot Gardiner 
klargör i hans Bachbiografi från 2013, Music in the Castle of  Heaven. A Portrait of  Johann 
Sebastian Bach, bereder det honom en del bestyr, att, i egenskap av just musiker och dirigent, 
skriva biografin: ‘I seek to convey what it is like to approach Bach from the position of  a per-
former and conductor standing in front of  a vocal and instrumental ensemble, just as he him-
self  habitually did. Naturally I am aware that this is treacherous ground, and that any ‘evidence’ 
drawn from it can easily be dismissed as subjective and invalid.’  Självkritiken är tydlig, 255

tendensen anmäld och läsaren lyfter på hatten för den vetenskapliga insikt, transparens och 
samvetsgrannhet Gardiner bereder.  

 Anners, 1977, s. 12.253

 Noteras bör, att Wieacker inte brukar ordet ‘förvridningsmoment’. Det hör till härvarande avhandling. 254

 John Eliot Gardiner, Music in the Castle of  Heaven. A Portrait of  Johann Sebastian Bach, Milton Keynes 2013, s. xxxi.255
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För rättshistoria framstår situationen annorlunda, givet ett ständigt återkommande argument att 
föredra en yrkesutbildad och internpraktiskt skolad jurist, även när det gäller forskning. 
Argumentet utgår från vad Franz Wieacker benämner juristens ‘eigene Erfahrung von Recht’. 
Det som antyds är en särskild spänning mellan en fordran på en rent historisk forskning och en 
fordran på en juridisk förförståelse och att denna är unik för rättshistoria. Hur hamnade dis-
kussionen här?  

Wieackers syn på Rechtsgeschichte som historievetenskap leder honom nu inte till slutsatsen, 
att en historiker vore lämpligare som Rechtshistoriker än en jurist, och anledningen till detta ligger 
i hans syn på ämnets särart inom ramen för historievetenskapen. Ämnets fokus på det rättsliga, 
‘auf  eine Ordnung des menschlichen Zusammenlebens durch das spezifische Mittel des Rechts, 
d. h. durch allgemeine und durchsetzbare äußere Verhaltensgebote,’ menar han ej endast förut-
sätta utan även ställa krav på en rättsintern förståelse, ‘die sie nur an einer eigenen Rechts-
erfahrung verifizieren kann.’ Hans dom är i detta hänseende helt kategorisk: ‘ohne eigene 
Erfahrung von Recht würde der Rechtshistoriker außerstande sein, in seinem Material ver-
gangene Erfahrung von Recht überhaupt anzutreffen.’  Detta erfarenhetskriterium preciserar 256

Wieacker i kapitlet om ämnets tillkomsthistoria, som att den ämnesspecifika kompetensen faller 
tillbaka på forskarens ‘eigene spezifisch juristische Problemerfahrung.’ Med andra ord vore 
ämnet att subsumera kategorin ‘”Problemgeschichte”, nämlich als Geschichte der juristischen 
Probleme und Problemlösungen in der gesamten menschlichen Vergangenheit,’ och utan denna 
praktiska och problemorienterade erfarenhet, så ‘kann er Geschichte als Rechtsgeschichte nicht 
erkennen und als solche nicht interpretieren.’   257

Noteras bör alltså, att Wieacker gör gällande att en Rechtshistoriker, utan denna särskilda 
‘Erfarhrung’ av ‘Probleme’, inte ‘kann’ bedriva Rechtsgeschichte. Det handlar inte om grader av 
förmåga. Ordet ‘dürfte’ figurerar inte och någon antydan om avgränsad kunskap skönjer 
läsaren inte. Det är allt eller inget. Antingen kan man, eller så kan man inte, och utan egen 
erfarenhet av det man historiskt har att återge, så kan man inte. Detta sagt, det handlar hos 
Wieacker inte om en ovillkorat rättsintern ‘eigene Erfahrung von Recht.’ I det att Rechtsgeschichte 
är historievetenskap vorden, så får historien nämligen ej längre verka tjänande, om så frågan 
gällde ‘aktuelle Rechtstitel und Ansprüche historisch zu begründen […] oder die historische 
Auslegung geltender Rechtssätze zu ermöglichen.’ Detta kan inte förstås på annat sätt än, att 
när Rechtshistorikern frågar sig, likt övriga humanister, ‘wie fing es an? wie ist es mit uns ge-
worden?,’ så har ämnets forskning helt följdriktigt gjort avkall på omedelbar juridisk relevans. 
Som Wieacker sammanfattar föreningen av historievetenskap med krav på en rättsintern förstå-
else: ‘[Die Rechtsgeschichte] ist Geschichte schlechthin unter dem Gesichtspunkt menschlicher 
Rechtserfahrung’ och eventuell nytta står följdriktigt att finna ‘in der Geschichtlichkeit unserer 
eigenen Existenz selbst.’  Det handlar för Wieacker därmed om vår mänsklighets historicitet, 258

ej om rättens.  
Kroeschell bemöter Wieackers tanke om ‘Erfahrung von Recht’ som kunskapskriterium 

hos forskaren och har inget att invända emot uttrycket eller den omedelbara tankegången i sig. 
Men den är otillräcklig. Bortom erfarenheten så måste en djupare verklighet skymta, och frågan 

 Wieacker, 1996, s. 14, n.. 5 (b).256

 A.a., s. 425 f.257

 A.a., s. 15, n. 9, s. 15 f.258
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måste därmed även ställas, hur man kan erhålla, samt även förmedla för läsaren, en fruktbar 
‘Beziehung zu der Wirklichkeit.’ Det ligger, enligt Kroeschell, något självklart i att konst-
historikern äger en ‘Erfahrung von Kunst’ samt att teologens tolkning ‘”in seiner Korrelation 
zum Glauben erfaßt ist”.’   259

Teologer möter ibland denna typ av påstående, främst då avsikten inte är vetenskaplig utan 
praktisk. En teolog som avhandlingen återkommer till beträffande ekumenisk metod är Dom 
Gregory Dix. Dix beskriver sig själv som ‘merely a student of  Comparative Religion, who is 
himself  a believing christian, exercising his science especially on the practice of  worship in his 
own religion,’ och sitt ämne som huvudsakligen betingat ‘not […] by theories and scientific 
analyses at all, but by the needs and instinct of  ordinary christians living in the most direct 
contact with history and under its pressures.’ Enligt hans mening är detta ‘part of  the practical 
value to ourselves in an age of  confusion of  an analytical study of  it’ och han bekräftar följd-
riktigt Kroeschells förmodan, att tron utgör en väsentlig ingrediens i det vetenskapliga arbetet. 
Dix kan därmed insistera på något ‘fully as ‘scientific’ in its methods as that of  the religions-
geschichtliche schule,’ samtidigt som det förankras i en insikt som bottnar i att forskaren kan 
‘shar[e] the belief  of  those who produced it.’   260

Varför föreligger det i dag en underförstådd fordran på en fullgjord juridisk utbildning, med 
en avslutande juristexamen, för att bedriva rättshistorisk forskning? De historievetenskapliga 
kraven från Wieacker var ju entydiga. Det är inte längre Rechtshistorikerns uppgift, ‘unmittelbar 
auf  die richtige Anwendung der geltenden Rechtsordnung vorzubereiten.’ Han har att ‘die 
wirklichkeitswissenschaftlichen Methoden der allgemeinen Geschichte [übernehmen], ins-
besondere die Forderungen nach Vollständigkeit, Kritik und zweckfrei verstehender Auslegung 
ihres Materials.’ Wieacker bereder läsaren intet tvivel om allvaret när han drar slutatsen, att 
‘diese Forderungen sind nicht mehr verzichtbar.’  Men den som i detta kategoriska avkall på 261

hävdvunna reduktionistiskt konstruerade historiska argument skönjde en öppning gentemot 
historikerns kontingenta, accidentella, teleologiskt befriade och empiriskt inspirerade intellekt-
uella landskap, som vore ‘die Geschichte […] ein strukturloses Gewühl individueller und 
zufälliger Rechtsetzungs-, Urteils- und Geschäftsakte […] , bestimmt durch den Zufall gesell-
schaftlicher Machtlagen und Bewußtseinszustände,’ misstar sig. Wieacker uppställer tvärtom en 
förväntan, ja rent av en fordran, på en Rechtshistoriker, att ‘auf  Grund seiner eigenen Erfahrung 
vom Rechtsproblem in seinem Material eine große, aber begrenzte Typenzahl von Institution-
en, Rechtsproblemen und Problemlösungen, d. h. von stabilisierten Ordnungs- und Problem-
gefügen, die jeweils wieder nur einer begrenzten Zahl von gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Strukturen zugeordnet werden können, [zu erkennen].’  Benämningen av dem som 262

‘Idealtypen’ eller ‘Sachstrukturen’ förändrar i sammanhanget inget. Det handlar om system, 
koherens och om något för ickejuristen fördolt inre. Helheten förblir hos Wieacker större än 
summan av delarna, och det är endast juristen som anförtros förvaltandet av denna näst intill 
sakramentala insikt. Det historiska uppdraget måste ställas i tjänst hos fakultetens ‘praktische 

 Karl Kroeschell, Haus und Herrschaft im frühen deutschen Recht. Ein methodischer Versuch, Göttingen 1968, s. 53, zit. 259

Gerhard Ebeling, bei James M. Robinson, ‘Die Hermeneutik seit Karl Barth,’ in: Die neue Hermeneutik, Zürich 1965, s. 92. 
 Gregory Dix, The shape of  the liturgy., 2. ed., London, 1960, s. xii f. och not 1 på s. xiii.260

 Wieacker, 1996, s. 14, n. 5 (a), s. 425.261
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Aufgabe des Juristen,’ och det är därför som ‘die Rechtsgeschichte Aufgabe des Juristen bleiben 
muß.’   263

När Wieacker både vill ha kakan och äta den, så är det lätt att skönja ämnets Akilleshäl. 
Såväl Rechtshistoriker som rättshistoriker önskar se sig i ljuset av universitets allmänna vetenskap-
lighet, som vore de ‘av’ universitetet, men de önskar detta erkännande utifrån en exklusivt 
verkande kunskap, som innebodde den ett slags sakral innebörd eller fordran. De utropar sig 
själva till universitetets leviter eller brahminska panditer och förvägrar andra tillträde till deras 
slutna kunskapsparadigm. Wieacker vill vara såväl full historievetenskap som full rättsvetenskap, 
en exkluderande tankegång som synes ha överlevt in i våra dagar – ibland rättshistoriker inom 
svensk jurisdiktion kanske till och med stärkts – men detta sammanhangs inre spänningar torde 
bära på för många premisser för att vara realistiskt verkställbara. Man kan ju inte ha sin kaka 
och samtidigt äta den.  

Problemet hos Wieacker kunde sägas röra det juridiska mer än det historiska. Det är hos 
honom inte bara en fråga om, att ‘nur [der Rechtshistoriker] geht mit zureichender aktueller 
Erfahrung von Rechtsproblemen an den geschichtlichen Stoff  heran,’ ett uttalande som mycket 
väl kunde ställas i relation till en forskningsvision. Rechtshistorikern förväntas därutöver ställa 
denna specifika kunskap i tjänst hos ‘der aktuellen Rechtsdogmatik.’ Det handlar nu inte om 
dagsaktuella, konkreta spörsmål, de är alltjämt otillåtna, utan sådana ‘dauernde, von der 
aktuellen Gesellschaftsstruktur der Gegenwart verhältnismäßig wenig abhängige Probleme’ som 
fordrar ett slags traditionstyngd kunskap om ‘Probleme und Problemlösungen.’ Dessa kan, och 
bör enligt Wieacker, Rechtshistorikern ‘in der Tiefe der Zeit auseinanderlegen,’ för att bereda såväl 
praktiska som teoretiska jurister ett slags övergripande och mer allmänt hållen ‘Struktur- oder 
Prinzipienlehre des Rechts.’  Med en sådan Rechtslehre så torde Rechtshistorikern vara de facto, om 264

ej de iure, åter det förbjudna uppdraget, att förbereda ‘die richtige Anwendung der geltenden 
Rechtsordnung,’ som komme det köksvägen in i fakulteten. Den internpraktiska tendens, som 
historievetenskapen förbjuder, synes därmed ligga inbyggd i själva det wieackerska uppdraget.  

Liknande resonemang kring förhållandet mellan juridik och historia, rättsvetenskap och 
historievetenskap, som Wieackers ovan, står alltjämt att finna hos våra svenska juridiska rätts-
historiker. Grunden för det moderna bråket om kompetensen och ämnets vetenskapliga grund 
torde ha lagts av ovan nämnde Erik Anners, vars namn och gärning länge intog en dominer-
ande ställning i debatten, med sin internpraktiskt betingade fordran på rättshistorikern att vara 
skolad jurist. En sådan bottnar, som ovan redogjorts för, i en upplevd behövlighet av en 
historieskrivning som låter skönja en rättslig helhet som presumeras större än summan av 
delarna, om system och inre sammanhang samt om harmonisering av det skenbart motsägelse-
fulla. Till detta kommer den praktiska juridikens konstruktiva arbete, betraktat utifrån ‘rättens 
funktionella enhet,’ till vilket rättshistorikern alltså skall känna sig förpliktigad, och vars yttersta 
betingelse är rättsäkerhet. För att åter citera Anners kategoriska slutsats, med en tydlig hänvis-

 Wieacker, 1996, s. 429 f.263

 A.a., s. 428 f.264
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ning till Wieacker: ‘endast den juridiskt utbildade rättshistorikern har förutsättningar att med 
framgång angripa [sådana] forskningsuppgifter.’   265

Det hör till saken, att Anners skrev sin artikel till kollegan historikern Gösta Hasselbergs 
avgång från ämbetet den 30 juni 1976, med udden riktad mot just Hasselberg i egenskap av 
historiker, ej jurist. ‘Därmed är inte sagt att rättshistoriker, som saknar juridisk utbildning, inte 
kan göra framstående insatser,’ som han sökte moderera sin hållning. ‘Men då måste de göras 
på forskningsområden, där andra specialister än den juridiska fackmannautbildningen är 
avgörande.’   266

Anners förutsätter nu vad som måste bevisas, nämligen att den forskning varom här är tal, 
bör ske utifrån en internpraktisk, det vill säga konfessionell, premiss och en idealistisk tanke-
gång, för att tjäna en presumerad enhetlighet, samt att forskningen med sitt konstruktiva syfte 
bör ställas i tjänst hos rättsväsendet snarare än universitetet och hennes mer allmänveten-
skapliga kunskap. Därmed fick han i hög grad sina svar, i enlighet med sina ställda frågor. 
Påminnas bör därför om en motsatt kunskapssyn, som Nygren presenterar i sitt kapitel om K 
G Westman i samlingsvolymen från 2009, Svenska historiker. Nygren lyfter fram Westmans 
tidiga och epokgörande gärning, där han lade grunden för det rakt motsatta, nämligen en 
‘förutsättningslös’ historisk kunskap. Denna historievetenskapliga strävan innebar en anpass-
ning av den vetenskapliga metoden, inte till en för juridiska syften betingad och avgränsad, och 
därmed även ‘förutsatt’, undersökning, vad rättsgenetikerna även benämner skapandet av ‘enhet 
inom mångfald’, utan till en, som Nygren beskriver det, ‘förutsättningslös’ kunskap utifrån ‘sin 
egen historias källor, [och] att tala när de tala och att tiga när de tiga.’  I vad mån kunskap 267

kunde meningsfullt beskrivas som ‘förutsättningslös’, är en bra fråga, där tvivel torde med viss 
omedelbarhet anmäla sig, i synnerhet som Westman rättshistorikern vid juridiska fakulteten, 
inte förhöll sig fullt så strikt som Westman historikern vid filosofiska fakulteten, men frågan i 

 Anners, 1977, s. 12 ff. Det säger sig emellertid även självt, givet en senare tids efterklokhet, att en historievetenskapligt 265

medveten rättshistoriker inte delar Anners idealistiska premiss eller hans fokus på ‘rättsreglernas historia’. Som han uttrycker 
förpliktelsen: ‘Till syvende och sist är det emellertid den gedigna kunskapen om rättskällorna, behärskandet av lagstiftning, 
doktrin och praxis från en gången tid, som är den avgörande förutsättningen för rättshistorikern som historievetenskaplig 
yrkesman […] Ty vad han skall skriva om och stå till tjänst med är inte allmänhistoriska framställningar med 
rättskällematerial som illustrationer, utan själva rättsreglernas historia.’ För detta arbete önskade Anners prägla en framtida 
rättshistoriker medelst ett juridiskt ‘vertikalt’ tänkande, ‘där [rättshistorikern] måste vara lojal med den historiskt givna 
rättstradition han är satt att förvalta och samtidigt kritiskt självständig och nyskapande,’ ett arbete han ställde mot 
allmänhistorikerns ‘horisontella’ och ‘tvärvetenskapliga’ perspektiv, Anners, 1977, s. 2 f. och 14. Det är svårt att i Anners 
plaidoyer skönja någon ens tänkbar vetenskaplig försoning juridik och historia emellan. Kroeschells dom över denna 
metafysiska, rent av ‘zwangsläufige,’ längtan efter förslutna ‘lückenlosen’ recitativ är i vart fall kort, saklig och nykter: ‘Vom 
Ziele historischer Erkenntnis her sind sie gewiß nicht zu rechtfertigen.’, Kroeschell, Haus und Herrschaft im frühen deutschen 
Recht. Ein methodischer Versuch, s. 49 f, Anm. 216. Tendenskritiken mot Anners utgångspunkt torde därmed gälla som 
uppenbar, för med hans fordran, så har ‘the moral […] got inside the process of  historical thought and has played a decisive 
part in determining its conclusion,’ för att tala med R. G. Collingwood, R. G. Collingwood, The Idea of  History, Oxford 1946, 
s. 397.

 Anners, 1977, s. 13 f.266
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vad mån en forskare bör uppställa vissa betingade förutsättningar för sin forskning är trots allt 
en annan fråga, än frågan om förutsättningarnas mer allmänna oundviklighet.  268

II. Idealistisk metod och övriga discipliner 

Det är viktigt att klargöra skillnader discipliner emellan kring synen på såväl en idealistisk pre-
miss som ett studiums mer allmänna konfessionella utgångspunkter. Det gäller såväl övriga 
historiska discipliner, hemmahörande vid andra fakulteter, som övriga juridiska discipliner inom 
den egna fakulteten. 

10. Övriga historiska discipliner. En aspekt kring bruket av rättshistoria för att bereda studenter 
en a priori kunskap, ofta kopplad till konstruktiva ansatser, där det förflutna bereder rätts-
historiker lärdomar för rättspolitiska eller andra syften, är den skillnad som därmed framträder 
vid en jämförelse med övriga historiska discipliner. Konsthistoria studeras till exempel inte för 
att konstnärligt lära av historien hur man bör måla eller skulptera. I vart fall ej längre. Det vore 

 Tanken om en ‘eigene Erfahrung’ hos en präst [Dix] eller musiker [Gardiner], som, i egenskap av oskolad eller endast 268

delvis historiskt skolad, ger sig in i historievetenskapen, väcker för diskussionen och avhandlingen flera spörsmål som här 
endast kan kort beröras. Framför allt måste frågan ställas i vilken mån, eller snarare på vilket plan, de är överförbara på 
juristens presumtiva Rechts- eller rättshistoria. Det i sin tur väcker den allmännare, och högintressanta, frågan om det 
överförbara, mutatis mutandis, i det historievetenskapliga kravet på en ‘eigene Erfahrung’ hos historiker mer generellt. För att 
kort föregripa kapitlets nästa avsnitt: är det rimligt att ställa krav på en militärhistoriker, att ha haft en egen erfarenhet av 
studier i krigföring? Vad kan man säga om konsthistorikern som inte har lärt sig måla eller skulptera? Bör en danshistoriker 
själva ha lärt sig dansa för att förstå dansens historia? Och räcker det med dans eller måste man därtill ha bedrivit 
yrkesförberedande studier i koreografi, musik eller opera? Bör medicinhistorikern ha fullgjort en komplett läkarutbildning? 
Går det lika bra med en sjuksköterskeutbildning eller finns det en historiografiskt relevant skillnad dem emellan? Veterinär? 
Hur rimligt är det att ställa krav på ingenjörshistorikern, att ha lärt sig bygga broar eller rita elsystem? Och vilka krav kan 
man ställa på den historiker som skriver om rymdresornas historia att besitta konkret erfarenhet av att, åtminstone genom 
studier, ha landat på månen? Och vad menas med ett krav på en ‘eigene Erfahrung’ inom kvinnohistoria, etnologi och 
kulturantropologi? Frågorna kan flerfaldigas. Poängen är dubbel. Hur rimligt är det att uppställa en erfarenhet av det 
historiskt beskrivna såsom ett önskvärt, eller till och med ovillkorligt, kunskapskriterium, ett kunskapskriterium som därmed 
måste ingå i en förmodad vetenskaplig grund eller forskarkompetens? Om det i vissa, kanske till och med samtliga, av de i 
exemplifieringen uppräknade fallen, inte anses rimligt att uppställa ett sådant krav, funnes där något i den för 
juristensärskilda ‘eigene Erfahrung von Recht’, som renderar erfarenheten icke överförbar med andra yrken? Med andra ord, 
om det går att generalisera mellan dans-, matematik-, medicin- och konsthistoriker, så måste frågan ställas om, och i så fall 
varför, denna analogi ej låter sig utsträckas till juridiken. Det gäller därför, att ha i åtanke frågan, i vad mån juristens ‘eigene 
Erfahrung von Recht’ är av sådan unik art, att den ej endast gör Rechts- eller rättshistoria till en från andra 
historievetenskaper paradigmatiskt skild historisk kunskap, utan därtill låter sig ej endast uppställas som önskvärd bakgrund 
utan som ovillkorligt kriterium. Det handlar i fallet med en ‘eigene Erfahrung’ om att avgränsa det kunskapsgenererande 
moment, som bidrar till att göra den därigenom skrivna historien vetenskaplig. Det skall alltså gälla som ett slags 
epistemologiskt essentiale. Det duger inte att komma med fakultetens eventuella undervisningsbehov, eller med praktiska 
juristers tänkbara invändningar. Saken får endast gälla den vetenskaplighet som bör, eller rent av måste, prägla en 
forskargärning, där en ‘eigene Erfahrung’ görs till utgångspunkt för den interna vetenskapens mer egentliga vetenskaplighet. 
Vetenskaplig grund, med andra ord. Denna avgränsning är ingen enkel ekvation, i synnerhet som den sällan, om alls, sätts i 
fråga. Diskussionen kring juristens kunskapskriterier lyser inom rättshistorieämnet med sin frånvaro, trots den betydelse 
man genom historien rent faktiskt har tillskrivit juristexamen för kompetens inom rättshistoria. Det är olyckligt. Desto 
lyckligare är det, att historiker inom andra områden delat med sig av sin bakgrund med ett tydligare allvar och med en 
historiografisk medvetenhet. En sådan är alltså John Eliot Gardiner, musiker, dirigent samt numera även Bachhistoriker. Låt 
oss därför parafrasera ingressens citat av John Eliot Gardiner, som följer: ‘I seek to convey what it is like to approach [the 
history of  law] from the position of  a [jurist and practitioner] standing in front of  a [case], just as [the former jurist] himself  
habitually did. Naturally I am aware that this is treacherous ground, and that any ‘evidence’ drawn from it can easily be 
dismissed as subjective and invalid.’ Vad säger det oss om en historieskrivning, som skrivs utifrån en ‘treacherous ground’, 
samt att värderingen av dess historiska belägg är ägnade att avfärdas som subjektiva och ogiltiga? Men framför allt, vad säger 
det oss om en författare som, i egenskap av praktiker, så självkritiskt och uppriktigt söker att problematisera sin historiska 
gärning?
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även främmande för en konsthistoriker, att med hjälp av historien söka rekonstruera konstens 
inre historia, utifrån dess a priori konstruerade väsende. Likaledes vetenskapshistoria, där 
historikern knappast ser det som sin uppgift att gå vetenskapens ärenden eller befrämja en viss 
vetenskapssyn. Detsamma gäller alltså i Sverige även ämnet kyrkohistoria, åtminstone utåt sett 
befriad från en a priori förståelse av den yttre kyrkans förverkligande av den inre kyrkan. Den 
sanna konsten, vetenskapen eller kyrkan må härbergera oss alla, men att bygga en vetenskaplig 
disciplin kring en presumerad inre kunskap av metafysisk art, torde gälla som vetenskapligt 
främmande.  

Vad sedan idé- och lärdomshistoria beträffar, så kan den fruktbart kontrasteras med 
filosofin på ett sätt som kunde vara instruktivt och förebildligt för rättsvetenskapen. Idé- och 
lärdomshistorikern förväntas att, likt ovan historiker, göra det förflutna rättvisa genom att vara 
exempelvis Immanuel Kant och Platon trogen. Den praktiskt verksamme filosofen å sin sida 
äger emellertid just den frihet, som också juristen äger, att fritt bruka det förflutna och inte låta 
sig hindras i lösandet av filosofiska spörsmål, av att Kant, Platon eller någon annan filosof  
därigenom bleve ohistoriskt återgiven. Domaren skall på liknande vis skapa juridisk sanning, 
med hjälp av förflutna rättsfall och vägledande förarbeten, allt medan lagstiftaren står än friare i 
förhållande till det förflutna, och ingendera kan låta sig klavbindas av äldre tankegångar. Det 
står helt enkelt såväl juristen som filosofen fritt, att bruka historiska förebilder utan hänsyn till 
att göra dem historisk rättvisa. Man kunde med en tillspetsning säga, att juridiken förpliktigar 
till en ohistorisk historicitet.  

Därmed torde stå klart, att filosofen och juristen ägde ett slags gemensam frihet i förhåll-
ningssättet till det förflutna, om än kunskapsarten vore väsensskild. Var rättshistorikern hör 
hemma ibland dessa discipliner är en bra fråga. Klart är, att när syften och ändamål uppställs a 
priori, såsom exempelvis är fallet med harmonisering och förenhetligande, statligt dirigerade 
genusperspektiv och jämlikhetssträvanden, globalisering, europeisering, nordiskt samförstånd 
eller bearbetad svenskhet, så kliver rättshistorikern in i en idealistisk tradition, där förståelsen av 
det förflutna betingas av det på förhand uppställda syftet. De skilda syftena vore därvid av 
underordnad betydelse, det väsentliga är just historiekonceptionen, det vill säga synen på det 
förflutna och hur dess förståelse skall fås att relatera till nutiden.  

11. Övriga juridiska discipliner. Frågan kunde därutöver ställas mer allmänt inom rättsveten-
skapen, i vad mån en törnefri juridik borde prägla ett avhandlingsarbete. Något allmänt svar 
behövs inte, men frågan bör ställas. Sedan måste det förbli den enskilde forskarens ansvar, att 
skönja sitt avhandlingssyfte och bestämma vetenskaplig premiss i enlighet. Detta sagt, en rätts-
vetenskaplig forskning bedrivs normalt sett å vår praktiska juridiks vägnar. Som Stig Strömholm 
påminde läsaren om, vid Institutets för rättsvetenskaplig forskning femtioårsjubileum 1997, 
instiftades institutet 1947 uttryckligen för att ‘verka för en sådan vetenskaplig bearbetning av 
gällande rätt, som kan vara till gagn för domstolarna, det praktiska rättslivet och jurist-
utbildning,’ vilket motiverades av ‘den fattigdom på rättsvetenskaplig litteratur som känne-
tecknade det svenska rättslivet ännu för femtio år sedan.’ Att universitetet och det praktiska 
rättslivet i detta avseende gått hand i hand, präglade även sammansättningen av institutets 
styrelse, där representanter från båda grupperna valdes in, som vore den rättsvetenskapliga 
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målsättningen med viss självklarhet gemensam.  Men mycket av självklarheten ligger i att det 269

alltid har varit på ett visst sätt. Poängen med detta kapitel är bland annat att ställa frågan, i vad 
mån det kunde vara annorledes.  

Det är såväl vanligt, som fullt begripligt, att en presumerat törnefri juridik präglar ett 
rättsvetenskapligt avhandlingsarbete, och i vad mån författaren tror på fiktionen, eller anser sig 
fingera verkligheten, spelar därvid mindre roll. Man kunde beskriva det hela som ett veten-
skapligt habitus, där man gör så, därför att man gjort så. Likväl inställer sig frågan, i vad mån det 
bör vara så. De discipliner vid en juridisk fakultet, som tangerar en annan vetenskaplig 
tillhörighet, såsom rättshistoria, rättssociologi och rättsfilosofi, anmäler sig självklart mer skept-
iska till tanken om ett idealistiskt och konstruktivt syftande harmoniseringstvång.  

III. Idealistisk metod, juristen och lawyern 

Det skall, i samband med diskussionen om den öppnare historievetenskapen, i all korthet klar-
göras, varför legal studies inte träffas på samma sätt av den idealistiska metod som präglar de 
juridiska studierna inom svensk eller tysk jurisdiktion. Man kunde säga, att legal studies därmed 
faller utanför kapitlets diskussion. För det gör de, och detta på grund av det skilda syfte – man 
kunde betrakta det som i mer centrala avseenden väsensskilt – som präglar legal studies inom 
common law, och som gör att studenten skolas till att bli en lawyer, vars fokus på advokatur får 
konsekvenser för såväl juridik som historia.  

Därutöver belyser jämförelsen med legal studies de mycket väsentliga skillnader som fram-
träder, vad gäller mer accidentella hänsyn, som förhållandet till tvärvetenskap samt möjligheten 
till kritisk tänkande, självständighet och mångfald. Det skall här föreslås, att dessa skillnader 
bottnar i hur undervisningens syfte förhåller sig till det mer grundläggande spörsmålet att göra 
annan rättvisa.  

12. Lawyer och jurist som inkommensurabla undervisningssyften. Det skall inledningsvis påminnas 
om, att några juridiska studier vid universitet i England inte fordras av den som önskar arbeta 
som lawyer. Det räcker med yrkesförberedande studier bland praktiker i London. Oavsett 
studieväg, så tjänar studierna syftet att bli lawyer och ingenting annat. Det finns i England ingen 
utbildning för judges. Man kan utnämnas till judge, men ett sådant utnämnande har inget med 
formell akademisk kompetens att göra.  

Judge är inte till fullo jämförbar med domare, på sätt lawyer inte lämpligen översätts med 
jurist. Juristens utbildning tar, till skillnad från lawyerns, av hävd sin utgångspunkt i domaren. 
Som Knut Rodhe uttrycker saken, så har ‘[d]e juridiska fakulteterna […] av gammalt lagt särskilt 
stor vikt vid att utbilda domare och de juridiska fakulteternas lärare har haft en stark benägen-
het att se de rättsvetenskapliga problemen med domarens ögon.’ Det får konsekvenser för 
undervisningen, där intresset fokuseras på ‘sådana frågor som uppkommer då det gäller att lösa 
tvister genom rättsskipning, med en stark betoning av den teknik domaren använder vid 
lösningen av svåra knäckfrågor rörande lagtolkning och avtalstolkning.’ Domaren sliter tvister, 
och erhåller en bred och utredande utbildning i enlighet, med ett förhållande till rättskällorna i 
enlighet: ‘Skriven lag och rättspraxis ger honom anvisning på hur han skall döma. Får han inte 
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tillräcklig ledning av dessa, måste han själv skapa en lösning, antingen i form av en ny regel eller 
också, om fallet inte inbjuder till detta, i form av en lösning in casu. Här möter vi det som från 
juridisk synpunkt framstår som den mest krävande sidan av domarverksamheten: att knäcka 
svåra fall, där lag och rättspraxis inte ger tillräcklig ledning.’ En lawyer däremot är i Sverige 
närmast att jämföra med en advokat. Advokatens uppdrag är klientens, ej tvistens eller rättens. 
Som Rodhe uttrycker det, skall advokaten ‘hjälpa klienten med en prognos om hur domaren 
kan väntas döma och [advokaten] skall, om klienten vill processa, söka förmå domaren att 
tillämpa en för klienten förmånlig rättsregel.’  Med andra ord är det klienten som skall göras 270

rättvisa, ej rätten.  
13. Göra annan rättvisa. Skillnaden i utbildningen av en jurist och en lawyer visar på en väsen-

tlig skillnad inom undervisning, där domarutbildningens konfessionella premiss och ofria grund 
tar sig andra uttryck än den klientbetingade premissens advokatur. De skilda rollerna får sedan 
konsekvenser för synen på lagen. Om en jurist och framtida domare skolas in i ett instrumental-
iserande av fakta, för tolkning och tillämpning av gällande rätt, kunde man säga att det om-
vända gäller för advokaten, nämligen att skolas in i ett instrumentaliserande av gällande rätt och 
dess tolkning, å annans vägnar. Advokaten är med ett sådant synsätt förpliktigad att göra annan 
rättvisa, ej någon gällande rätt, och har att bortse från hur han själv skulle vilja döma, för att i 
stället välja den tolkning som gynnar hans klient. Enligt Rodhe, spelar det ‘ingen roll hur 
advokaten själv skulle vilja döma – han får akta sig så att hans prognos inte blir färgad av hans 
egna sympatier för en viss lösning, och när det kommer till pläderingen är det hans rätt och 
skyldighet att plädera för den rättsregel som gynnar hans klient, oavsett var hans egna sympatier 
ligger, och oavsett om han i går pläderade i motsatt riktning såsom representant för en annan 
klient.’  Man kunde uttrycka det som så, att det faller på advokaten, att se till att äpplet faller i 271

enlighet med en justerad, kanske rent av manipulerad, tyngdlag.  
14. Tvärvetenskap. Det är viktigt att betona de skilda förutsättningar, som framträder dessa 

två aktörer emellan. Medan juristen skolas in i att göra annan en förrättsligad rättvisa, måste en 
lawyer vänja sig vid tanken, att en dag göra annan ett slags rättvisa, som utgår denne själv, vilket 
naturligtvis är ägnat att spilla över i en annan typ av förhållningssätt gentemot en annan tid eller 
ett annat rum genom att vara strukturellt befriad från den konfessionellt betingade och inskol-
ade tendens, som på ett annat sätt präglar juristens föreställningsvärld.  

När man tar sig an studiesyftet inom legal studies, så anmäler sig följdriktigt en tydlig 
öppning, ej endast för tvärvetenskapen, utan även för ickejuridiken att tydligare förstås utifrån 
dess egna premisser. Tvärvetenskap och ickejuridisk kunskap har länge präglat lawyerutbildning-
en inom common law, i synnerhet i USA, där studenten avkrävs en förberedande universitets-
examen i ickejuridiskt ämne – vars innehåll inte dikteras av law schools – samt bereds möjlighet 
till fortsatt fördjupning vid law school i studier av klar tvärvetenskaplig karaktär, vare så av socio-
logisk, historisk, ekonomisk eller annan art.  

För juristen faller det sig omvänt. Någon dialog kan inte ske på lika villkor, det ligger i 
sakens natur, och talas det om tvärvetenskap, så handlar det inom undervisningen om en 
internjuridisk tvärvetenskaplig förståelse. Juristens juridik kan inte bereda en främmande 
kunskap som utgår något självständigt. Hur sedan rättshistorikern bedriver sin forskning saknar 

 Knut Rodhe, Att undervisa blivande civilekonomer i juridik, Tidsskrift for rettsvitenskap 1973, s. 1 f. och 4.270

 A.a., s. 2.271

134
134



all relevans för frågeställningen, eftersom forskningen ej har med undervisningen att skaffa, 
vilandes som den gör på en självständig vetenskaplig premiss och bestämd av vetenskaplig 
snarare än den yrkesförberedande nytta som våldsmonopolets verkställighet fordrar.  

15. Juristen och mångfald. Det kunde vara skäl, att påminna om den ‘enhetens mångfald’ som 
professorn i statsrätt, Carl Axel Reuterskiöld, i sin artikel om statsrätt och statskunskap från 
1929 menar betingar rättsvetenskaparens arbete. ‘Det är själfklart,’ skriver han, ‘att denna 
logiska metod kan användas i olika former och att metodens närmare gestaltning och utform-
ning blir vexlande allt efter de olika fall och frågor, som skola behandlas. Men detta är intet 
annat än enhetens mångfald, äfven om för icke-jurister eller ovana juridiska forskare det kan te 
sig som både principlöshet och brist på metod.’  Noteras bör, den syn på en rättsvetenskapens 272

inre kompass han ger uttryck åt, samt den implicita begränsning av mångfald som präglar en 
idealistiskt inspirerad konfessionell juridisk undervisning. Studenterna må representera en 
sinsemellan rik och berikande mångfald, men denna mångfald saknar all relevans vid mötet av 
en förenhetligande och enhetlig juridik. Rätten bereder ej någon annan rättslig mångfald, än den 
som följer av rätten själv, och något annat vore av hänsyn till rättssäkerheten ej tillåtet.  

16. Juristen, kritiskt tänkande och självständighet. Samma logik måste drabba såväl det kritiska 
tänkandet som den självständiga hållningen. Studenten skall skolas in i en internkritisk 
förståelse av rätten. Detta följer av en rättsintern, internpraktisk, juridisk inlärning, som ytterst 
betingas av rättssäkerhetshänsyn. Annorlunda humanisten, vars metod vilar på en externt 
förankrad kritisk förståelse av rätten, där rättssäkerhetshänsyn vore direkt förfelande vid anlägg-
andet av studiernas utgångspunkter och premisser. Självständighet är nu inget negativt för den 
juridiska undervisningen, men det måste vara en rättssäker självständighet, icke att förväxla med 
en allmänvetenskapligt vilande självständighet. Kunskapen är intern och betingad, vars kritiska 
dimension är tänkt att bereda en djupare och säkrare förståelse, snarare än en annan och 
konkurrerande förståelse. Humanisten måste ställa sig utanför denna rättsinterna hållning och 
inta vad som kunde benämnas rättslig fri mark. Man kunde sammanfatta det hela som att 
juristen skolas in i ett kritiskt och problematiserat bejakande av en intellektuellt ofri grund, allt 
medan humanisten har att befria, eller i vart fall kritiskt problematisera, densamma.  

17. Juristen, lawyern och avvikande mening. Det kan avslutningsvis vara värt att påminna om 
hur de mest radikala röster inom amerikanska law schools bemöts med ett slags erkännande, som 
har resulterat i att många hamnat på de mest prestigefulla av lärostolar. Kriterierna verkar i vart 
fall vara annorlunda, där mindre vikt synes fästas på att företräda en viss uppfattning. Duncan 
Kennedy blev professor vid Harvard efter att ha skrikit sig i hes i Law Journals, Catherine 
MacKinnon vid Michigan efter att ha skrämt kollegor med radikal feminism och Robert 
Gordon vid Yale efter att ha strävat efter att metodologiskt störa och utmana sin egen disciplin. 
Alla har de profilerat sig som självutnämnt radikala academic lawyers. Alla blev de välkomnade av 
dem, som så radikalt kritiserades.  

Radikalitet verkar med andra ord inte utgöra något egentligt problem inom legal studies, där 
undervisningen fyller ett väsensskilt syfte. Det är därför värt att påminna läsaren om Otto 
Kahn-Freund, skolad inom Rechtswissenschaft och Rechtsvergleichung i ett tyskt 1930-tal, som sedan 
blev barrister i London samt sedermera professor i Comparative law i Oxford. Han jämförde i sin 
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installationsföreläsning i Oxford 1966 skillnaden mellan den dogmatiska undervisning han er-
höll som ung tysk student, och den öppnare juridik han erfor och gjorde till sin i England, som 
han ansåg besitta ‘a spirit of  sober conceptual nominalism,’ ägnad att möjliggöra de ‘jump[s] 
over the little walls which have been built everywhere to make it easier to understand, to teach 
and to write about the law,’ en nominalism som kan få det omvända, motsatta och oväntade att 
framstå som mer eller mindre väntat, normalt och invant.  Det kunde därför vara anledning, 273

att ställa sig frågan, i vad mån radikalitet bland lawyers alls vore någon radikalitet, i vart fall inte 
som den har tagit sig uttryck ibland vissa självutnämnt radikala tänkare. Allt medan jurister 
tenderar att uppvisa en tydligare kringskuren tolerans för avvikelsen. Något annat kanske ej 
heller vore att vänta, givet det tillträde till ansvarsfulla tjänster som en juristexamen bereder, till 
skillnad från en law degree, och som ställer krav på lärare i enlighet.  

IV. Vetenskaparens tendenskritik av en idealistisk historia eller juridik 

Frågan måste avslutningsvis ställas hur en vetenskapare har att förhålla sig till historisk och 
juridisk kunskap som följer av en idealistisk premiss. Det gäller å ena sidan den historiska 
tendenskritiken av en historisk kunskap som uppvisar en idealistisk tendens. Därutöver 
kommer det icke helt oproblematiska spörsmålet om juridisk tendens. En praktiskt verksam 
jurist kan anlägga invändningar mot en rättsvetenskapligt verksam jurists arbeten, därför att de 
anses förfela en praktisk juridisk gärning. Dessa arbeten kan vara huvudsakligen rätts-
vetenskapliga eller pedagogiska, det senare normalt sett i form av en lärobok.  

Till detta kommer den ickekonfessionelle jurist, som i samtliga jurister skönjer den 
konfessionellt betingade idealistiska tendensen att skapa koherens och system inom ramen för 
en prima facie praktisk juridisk nytta.  

18. Vetenskaparens ickekonfessionella premiss. Man kunde sammanfattande karakterisera det hela 
som att den konfessionelle rättsvetaren studerar lagen för att lära vad lagen säger, i före-
kommande fall även vad den borde säga, medan den ickekonfessionelle studerar lagen främst 
för att lära vad lagen säger om den som stiftar eller upprätthåller densamma. Som Paul Kahn 
uttrycker det, så gäller inte saken ‘whether law makes us better off, but rather what it is that the 
law makes us.’ Det enda sätt varpå en juridisk forskning, och då i synnerhet ett ämne som 
rättshistoria, kan närma sig denna typ av kunskap är följdriktigt, att överge ‘the professional 
school and [go] back to the disciplines of  philosophy, psychology, anthropology, and history. 
We can know more about ourselves. This is all that a cultural study of  law can promise.’  Den 274

som talar, säger ju trots allt något väsentligt, ej endast om det omtalade, utan även om sig själv. 
Detta ‘själv’ saknar för gemene juridikstuderande konkret relevans, men för historikern bereder 
det all relevans i världen. Lagen och rätten kan alltså sägas studeras, för att bereda oss kunskap 
om oss som jurister, studenter och rättshistoriker, samt i förlängningen även om oss som 
människor. Det är för denna kunskap som historia, sociologi, filosofi, med flera ickekonfession-
ella discipliner, behövs.  

Otto Kahn-Freund, Comparative law as an academic subject: an inaugural lecture delivered before the university of  Oxford 273

on 12 May 1965, Oxford, 1965, s. 54.
 Kahn, 1999, s. 6 och 40.274
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19. Historikerns tendenskritik. En ickekonfessionellt arbetande rättshistoriker måste i dag ta sig an 
ett studium av rättshistoriker i vid bemärkelse, och ibland dem så figurerar många såväl förr 
som nu i tydligt konfessionellt bundna och idealistiskt grundade sammanhang, kopplade till ett 
så kallat rättsvetenskapligt kunskapsparadigm. Den rättshistoria som därmed följer, uppvisar av 
en logisk nödvändighet vad historiker benämner tendens. Detta utgör inget fel i sig, givet 
historieskrivningens syfte av att utgöra juridisk kunskap. Problemet uppstår när denna kunskap 
presenterar sig som historisk. En sådan rättshistorieskrivning har på senare tid kommit att bli 
alltmer accepterad och livaktig inom svensk jurisdiktion, och även om invändningar måste 
göras, är den även intressant att studera i sig. Som Rolf  Torstendahl konstaterar i sin lärobok i 
historisk forskning, så kan ‘själva tendensen […] vara mycket intressant.’ Det gäller att placera 
in den tendentiösa historieskrivningen ‘i ett historiskt sammanhang, och när författarens syften 
med skriften och hans intressen undersökts, kan själva tendensen bli ett led i ett historiskt 
händelseförlopp. Det blir då fråga om att använda skriften för att dra slutsatsen ur den – inte att 
acceptera dess historiska påståenden.’   275

Poängen är väsentlig, i synnerhet vad gäller det som har skett inom rättshistorisk forskning, 
och undervisning, sedan 1980-talets mitt. Det säger trots allt något högst väsentligt om dem, 
som medvetet, ofta nog med offentligt publicerade programförklaringar, övergav ämnets forna 
historievetenskapliga ambition till förmån för en rent juridisk kunskap. Som Claes Peterson 
uttrycker det, så kom han till insikt om, att han endast kunde försvara ett ämne vid juridisk 
fakultet, ‘som har direkt relevans för det rättsdogmatiska studiet,’ varför han drog slutsatsen, att 
‘[d]et övriga – rättens historia – skall överlämnas till historiker/specialister.’  Den uppmärk276 -
samme läsaren känner igen citatet. Det är helt enkelt ett av de viktigaste citat inom svensk 
rättshistorisk forskning i modern tid, eftersom en skolad jurist ger sitt uttryckliga erkännande åt 
den moderna historievetenskapen i syfte att klargöra sin kompetens såsom icke varandes en 
historiker, men väl en jurist. Problemet med Petersons programförklaring gäller därmed inte 
synen på historievetenskap, men väl synen på rättshistoria. Problemen med Petersons därmed 
grundade rättsgenetik uppkommer inte genom hans rent juridiska avsikt, tvärtom!, det är ju ett 
välkommet klargörande, men väl att han omdefinierar rättshistoria på ett sätt, som utåt sett ger 
sken av historisk kunskap, men som på ett djupare plan är ren juridik, eftersom den utger sig 
för att vara rättshistoria.  

Men vad gäller de rättshistoriker, som, till skillnad från Petersons rättsgenetiker, anser sig 
bedriva historiska studier men tar avstånd, ej endast från Petersons rena juridik, utan även av 
modern historievetenskap, och som trots detta delar Petersons övertygelse, att deras undervis-
ning ‘har direkt relevans för det rättsdogmatiska studiet’? Där finner läsaren Kjell Åke Modéer i 
Lund,  som tydligt ansluter sig till en äldre idealistisk historie- och vetenskapssyn. Och 277

eftersom Modéer i sin tur representerar en tydlig nyidealistisk renässans, i synnerhet i 
Kontinentaleuropa, öppnar sig hans skolbildning för historikerns tendenskritik.  

Rolf  Torstendahl, Introduktion till historieforskningen: historia som vetenskap, 2. uppl., Natur och kultur, Stockholm, 1971, 275

s. 98.
 Peterson, 2002, s. 55.276

 Modéer, Signifikanta biomständigheter, s. 8; ‘I Sverige står både Claes Peterson och jag medvetet placerade inom det 277

rättsvetenskapliga paradigmet.’, Kjell Å. Modéer, Nordisk rättshistoria – aktuella förutsättningar och konkreta mål, i 
Retshistorisk status ved Ditlev Tamms 50 års fødelsedag, Randers, 1996, s. 28.
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20. Juristens tendenskritik. Med tanke på att en tendentiös historieskrivning ofta följer en historisk 
kunskap ‘som har direkt relevans för det rättsdogmatiska studiet,’ med konsekvens, att ‘man,’ 
enligt Torstendahl ovan, ‘i historisk vetenskap inte får använda de av framställningens uppgifter 
som ligger i linje med tendensen,’  så vore det på sin plats att klargöra vad som menas med 278

tendens. Men då måste även ihågkommas, att tendentiös är ett klander som ej endast hör en 
historisk källkritik till utan även en juridisk källkritik. Rättshistorikern måste därmed förstås 
utifrån skilda källkritiker, där rättsbegrepp och historiekonception låter sig kritiskt granskas 
historiskt och juridiskt. Det är i detta dubbla sammanhang som rättshistorikerns idealistiska 
kunskapspremiss måste ses. Det kan därmed vara så, att jurister, vare sig de är verksamma som 
rättslivets praktiker eller som fakultetens rättsvetare, inte anser sig behöva en historisk kunskap 
bortom den, som en härskande praktisk eller teoretisk menings rättskällelära upplevs inrymma. 
Och vad skall fakulteten då med en rättshistoriker till? Läsaren göre sig därför besvär, att, 
mutatis mutandis, ta till sig andemeningen av ingressens andra citat, från professorn vid Yale Law 
School, James Whitman: ‘The American nightmare is to one day wake up and realise that they 
don’t want our freedom.’  279

 Torstendahl, Introduktion till historieforskningen, s. 97.278

James Q. Whitman, ex tempore uttalande i Lund 2005.279
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11 Förrättsligande 

‘Är det över huvud motiverat att vid uppställandet av rättsregler 
angående luftfarten analogisera från sjörättsliga regler och, för 
den händelse frågan besvaras jakande, hur långt besitter dylika 
analogier bärkraft?’ (Kurt Grönfors, 1959)  

Det finns anledning att lyfta fram en ytterligare aspekt av särskild relevans för avhandlingen. 
Det gäller vad som i avhandlingen avses med ordet ‘förrättsligande’. Begreppet är centralt för 
förståelsen av den obligatoriska juridiska undervisningens syfte och ändamål. Det gäller mer 
uppenbart den yrkesförberedande praktiska teorins fokus på positiv rätt, men begreppet är även 
av central betydelse för förståelsen av rättshistorisk och rättskomparativ undervisning, utifrån 
den gällande rättens giltighet, och knyter därmed an till vad som sagts om tendenskritiken och 
den konfessionellt bundna obligatoriska undervisningen. 

Vägen till förrättsligandets innebörd skall återigen tas via teologin och kyrkans tankesfär. 
Därefter följer en diskussion av en artikel av Kurt Grönfors från 1959, som tar upp relationen 
mellan sjörätt och lufträtt. Det hela berör rättsextendering, när ett område skall rättsligt erövras 
och införlivas med hjälp av ett annat rättsområde. Relationen mellan sjörätt och lufträtt saknar 
nu relevans för avhandlingen. Artikelns värde ligger i att med hjälp av ett analogiskt resone-
mang, utifrån ett konkret exempel, klargöra hur ett förrättsligande sker. 

Kapitlet inleder med att klargör betydelserna av (1) förrättsligande och (2) konfessionaliser-
ing. Studiernas förrättsligandet av studenten påminner sedan om kyrklig fostran, i egenskap av 
(3) inre samt (4) yttre mission, aspekter som sedan möts i (5) rättshistorikerns inre och yttre 
mission. Därefter följer en studie av förrättsligande som ren juridik. Kapitlet tar sin huvud-
sakliga utgångspunkt i Kurt Grönfors artikel ‘Sjörätt och lufträtt’ från 1959, som klartänkt och 
instruktivt (6) redogör för tanken om rättsanalogi – rättsextendering är ett annat ord för den 
avsedda företeelsen – vilket låter sig föras över, mutatis mutandis, på rättshistoria och rättskompa-
ration. Bruk görs även av Carl Axel Reuterskiölds artikel ‘Statsrätt och statskunskap’, som 
handlar om rättsvetenskaplig metod, från 1929. Mot denna bakgrund, tas därefter upp till 
diskussion (7) studentens förrättsligande som rättsstatligt produktansvar, (8) rättsanalogin inom 
komparativ rätt, med (9) ett avsiktligt provocerande bruk av begreppet främlingsfientlighet som 
rättsintern premiss. Rättsanalogin lämpar sig sedan som en utmärkt schablon, för att förstå 
komparationens inre mekanismer, (10) utifrån omfång och karaktär, (11) när skilda jurisdiktion-
er, mot bakgrund av sjörätten som rättsanalogins utgångspunkt, bemöter och verkställer 
förrättsligandet av lufträtten.Som frågan formuleras i kapitlet: ‘Frågan en komparatist måste 
ställa sig är, hur han har att förhålla sig till det i rummet främmande. Hur pass kritiskt har man 
att förhålla sig till det egna, vid projicerandet på det andra?’ Det är i detta avsnitt, som analogin 
bereds särskilt utrymme, och vars klargörande bruk visar sig på dess stora principiella betydelse, 
bortom Grönfors spörsmål, för avhandlingen som helhet. Slutsatsen, med dess förutsägbara 
stereotyper, följer (12-13): Svensk försiktighet, kontinental storskalighet och lawyerns undantag.  

Kapitlet avslutar med en påminnelse om (14) skillnaden mellan en forskning på fri och ofri 
grund samt (15) värdet av försiktighet och skadebegränsning som vetenskapliga ledmotiv.  
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I. Förrättsligande som praktisk juridisk metod och produktsäkring 

Det som i föregående kapitel har sagts om det konfessionella skall nu kopplas till det idealistiska 
för att sättas i konstruktivt sammanhang. Därmed aktualiseras det för avhandlingen centrala 
begreppet förrättsligande. Eller konfessionalisering, med ett vidare begrepp. Det viktiga att 
inledningsvis betona är, att det handlar om praktisk juridik. Analysen avser att vara deskriptiv 
och begreppet är tänkt att tjäna som analysredskap.  

1. Praktisk juridisk metod som konfessionalitetens förrättsligande nav. Det idealistiska kan på skilda 
sätt ta sig uttryck vid universitetet och fakulteten, i den juridiska undervisningen och i 
forskningen, samt inom ämnen som rättshistoria och komparativ rätt. Men framför allt kunde 
sägas, att en idealistisk tendens ligger inbyggd i själva den juridiska metoden. Det är därmed en 
med den konfessionella premissen relaterad aspekt, som emellertid inte är kopplad till någon 
konkret konfession, utan ligger inbyggd så att säga i det juridiska språket. Den praktiska 
juridiska metoden är helt enkelt till sin natur konfessionellt proselytiserande samt konstruktiv, 
vilket relaterar till vad som benämns förrättsligande. För att parafrasera citatet i föregående 
kapitels ingress, ‘så måste den juridiske läraren bistå den juridikstudent som ankommer uni-
versitetet, därför att i varje juridikstudent så bor det en jurist som försöker komma ut.’   280

För en normal jurist begränsas emellertid denna konstruktion till det enskilda fallet inom 
den egna jurisdiktionen, en kasuistik som i synnerhet präglar en engelsk lawyer mer generellt. 
Lägg därtill, att ett legal study i väsentliga hänseenden skiljer sig från ett Rechtsstudium, och även 
om den roll som det konstruktiva intar inom ett Rechtsstudium må motsvaras av imponerande 
konstruktiva arbeten ibland law professors, fyller dessa en annan funktion och åsyftar normalt sett 
en annan typ av nytta. Det måste därför inskärpas betydelsen av det särskilda syfte, som figur-
erar såsom nav i den praktiska eller vetenskapliga nytta som ett arbete fyller. Det är först där-
efter man kan ställa frågor till det arbete som utförs. Detta gäller all juridisk verksamhet.  

Problemet ställs emellertid på sin spets, när en särskild juridisk metod nyttjas vid mötet med 
det främmande, såsom historisk eller komparativ metod. Det är i detta avseende som förrätts-
ligandet bereds sin skarpaste, och proselytiskt idealistiska, anstrykning.  

2. Konfessionalisering. Sammanhanget aktualiserar uttrycket konfessionalisering – härlett från, 
men icke att förväxla med, konfession eller konfessionell – vilket inom avhandlingen skall ses 
såsom mer eller mindre synonymt med ordet förrättsligande, om än konfessionalisering är ett 
bredare begrepp, i och med att det gäller vilken konfession som helst och ej endast en svensk 
juridisk. Konfessionalisering åsyftar den förrättsligandeprocess, varmed det främmande be-
arbetas språkligt på ett sätt som är ägnat att resultera i ett stärkande av, eller införlivande med, 
en jurisdiktionellt avgränsad given juridik, exempelvis svensk rätt. Det i tiden främmande 
förflutna, vad man kunde benämna det ickelängregällanderättsliga, studeras därmed rätts-
historiskt så att det stärker juristens gällanderättsliga självbild. Det i rummet främmande 
studeras rättskomparativt, likaledes ej utifrån dess egna premisser, utan från svenska rätts-
premisser, varmed den gällande rätten stärks studiummedelst i studentens självbild.  

Det är viktigt att komma ihåg att rätten inte är till för studenten. Det är annorlunda med 
poesi, musik eller konst, som ofta studeras på ett friare sätt. Ett studium av svensk poesi kan 

‘We are here to help the Vietnamese, because inside every gook there is an American trying to get out.’, Colonel till Joker, 280

iStanley Kubricks, Full Metal Jacket, 1987, baserad på Gustav Hasford, The Short-Timers.
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därmed verka karaktärsdanande eller personlighetsutvecklande på ett sätt som inte sker vid ett 
studium av avtalslagen, NJA 2016 s 237 eller förarbetena till kommissionslagen. Det står förstås 
den enskilde fritt att läsa lagar, rättsfall eller förarbeten för att finna sig själv, eller för att 
utveckla sin personlighet, men det förblir ett rent personligt förhållningssätt. Studenten som 
följer en juristutbildning kan nämligen på ett konkret och verkligt sätt sägas vara till för rätten, 
där danandet av karaktären på ett mer principiellt plan är ofri, ytterst betingat av en intern-
juridisk förståelse av rättssäkerhet. En sådan internjuridisk personlighetsutveckling kan ses som 
ett eko av en äldre idealistisk tanke från 1800-talet. Enligt Svante Nordin så var denna tanke, att 
‘[s]tatens idé [ju är] högre än individernas, medan dessa bara är statens organ. Människorna är 
till för lagens skull, inte lagen för människornas. Suveräniteten härstammar då heller inte 
nerifrån, från folket, utan uppifrån, från statens idé och i sista hand från Gud.’  Denna 281

hållning från den praktiska filosofin ingick i det förberedande studium som varje juridikstudent 
under 1800-talet, i vart fall dess senare hälft, fick sig till del inför de juridiska fackstudierna.  

Man kan något tillspetsat beskriva det som att studenten måste avhumaniseras vid sin 
ankomst för att medelst förrättsligandet – de korrekt bedrivna studierna i juridik – rehuman-
iseras. Tanken om produktansvar gör sig för de juridiska studierna särskilt påmind. Och ett 
liknande universitetets produktansvar torde även gälla inom den medicinska fakulteten, där 
kraven på internaliserande av en given kunskap, med kringskurna intellektuella premisser, synes 
ligga juridiken nära, om än arten av den medicinska kunskapen är väsensskild, och ej heller 
kopplad till ett framtida verkställande av det statligt och jurisdiktionellt avgränsade vålds-
monopolet.  

I denna sista kommentar ligger något högst väsentligt, kanske rent av det konfessionella 
studiets egentliga normativa nav: våldsmonopolet. En juridisk fakultet utbildar de personer som 
skall fatta beslut om verkställande av våld gentemot andra medborgare. Egendom skall med 
tvång fråntas och överföras, äktenskap ingås och upplösas, arv skiftas och testamente tolkas och 
verkställas, skuld tillskrivas och straff  motiveras för att vissa fysiska personer måste berövas sin 
frihet. Och så vidare. Inget annat studium vid universitetet tangerar juridiken i nämnda vålds-
hänseende. Detta lär sig studenterna i Uppsala tidigt: ‘Ett annat utmärkande drag, som är 
gemensamt för de flesta rättsregler, är att deras efterlevnad är sanktionerad genom statens 
tvångsmakt. Lagstiftaren sätter så att säga makt bakom orden, för att avskräcka från brott mot 
reglerna.’  Och just därför är det av nöden, att juristen skolas till en person som, med Stig 282

Strömholms karakterisering av svenska juristkåren, är ‘pålitlig’ och ‘förutsebar’ snarare än 
‘spännande.’   283

Man kunde till och med sätta i fråga det rimliga i att våldsmonopolet skall få inverka på 
universitetets idé eller uppgift, när poliser och militärer, som tillsammans med domare och 
övriga juridiska tjänstemän utgör det inkarnerade våldsmonopolet, anses böra bedriva sina 
studier utanför universitetet. De juridiska studiernas lydnadspremiss har trots allt mer med 
militärers och polisers lydnadspremiss att skaffa – i dess rent internkritiska dimension kunde 
man säga att den vore identisk – än den har med övriga discipliner vid universitetet. I den mån 
universitetet kunde sägas ha en idé eller uppgift, förvisso en tveksam proposition i dagens 

 Nordin, Den Boströmska skolan och den svenska idealismens fall, s. 27.281

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 62.282

Strömholm, Inledning, s. 8.283
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industrialiserade samhälle och moderna utbildningsväsende, torde den främst vara att förstå 
som något kvalitativt, med fokus på förmågan att ställa en fråga snarare än på förmågan att 
besvara en ställd fråga. Men detta spörsmål hör ett annat tillfälle till. Det duger knappast som 
jämförbart kriterium, att det ställs särskilt höga krav på juristers intelligens, utan motsvarande 
uttryckliga fordran på deras intellekt. Det konfessionella studiet av juridiken är trots allt inte till 
för att studenten skall lära sig att tänka fritt, utan för att han skall lära sig att tänka rätt. Den fria 
tanken följer endast av den rätta, och sker sedan inom dennas jurisdiktionellt avgränsade 
råmärken.  

II. Förrättsligande som inre och yttre mission 

Det förtjänar att koppla det ovan sagda till kyrkans hävdvunna tankevärld, vars klassiska präst-
utbildning, i enlighet med tidigare kapitel, betraktas som på ett djupare plan kommensurabel 
med den juridiska undervisningen. Det gäller den eftersökta internaliseringen av gällande rätt, 
som vore den att betrakta som en allmängiltig värdegrund. Kopplingen görs till tanken om en 
inre och en yttre mission. Som följer.  

3. Studiernas inre mission. Förrättsligandet, vare sig det tar sig uttryck i de juridiska studiernas 
konfessionella karaktär, eller i befolkningens internaliserande av den gällande rättens giltighet, 
kunde sägas att i överförd bemärkelse beröra vad man inom teologin och kyrkan benämner den 
inre missionen. Där betonas bibeltro samt helgelse. Bibeltron har berörts ovan, i samband med 
den konfessionella synen på skrift, och där spelar typen av skrift mindre betydelse. Bibeln och 
Sveriges rikes lag kan båda fylla funktionen som giltighetsbärande skrift. Detsamma gäller 
Koranen, BGB med flera skrifter. Det väsentliga i sammanhanget är den intellektuella 
beteendereflexen, det vill säga den fritt valda underkastelsen.  

Helgelsen är, oaktat typ av skrift, den inre missionens egentliga nav. Inom kyrkan utgör 
helgelsen den process varigenom den enskilde förvandlas till allt större helighet och likhet med 
Kristus. Inom luthersk teologi förknippas normalt sett helgelsen med människornas förverklig-
ande av Guds heliga vilja, medan helgelsen inom den katolska kyrkan uppfattas mer som ett 
Guds verk i och med människan och inte något människan själv förverkligar. Reformationen 
innebar för svenskt vidkommande ett avståndstagande av denna mer begränsade katolska 
helgelsesyn till förmån för en starkare betoning på den individuella insatsen, något som i svensk 
historia kunde sägas senare återkomma – återigen, mutatis mutandis, i överförd bemärkelse – i 
talet om medborgerlig fostran och bildning, där internaliseringen av lag och sedlig ordning i 
mångt minner om den människans sedliga förvandling som utgör frukten av den kyrkliga 
helgelsen.  

4. Studiernas yttre mission. När blicken rör sig bortom det egna och mot det främmande,har 
historiskt sett den yttre missionen bedrivits av kyrkan, om än krigen förts av staten och militär-
en. Med tiden har en dylik – återigen i överförd bemärkelse – proselytiserande aktivitet tagits 
över av exempelvis biståndsorgan, i synnerhet med hänsyn till frånvaron av de krig som 
normalt sett möjliggör och förmedlar en yttre mission. Dessa ställer normalt sett demokrat-
iserande villkor på mottagaren, ett beteende som utgör ett ganska typiskt fall av medveten yttre 
mission. Bland jurister finns exempelvis Raoul Wallenberginstitutet i Lund, som kunde beteck-
nas som ett framstående centrum för svensk rätts yttre mission, men denna typ av yttre mission 
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är av mer politisk karaktär. Inom ramen för juristutbildningen hör uttrycket lika väl hemma, om 
än med skilda premisser.  

Det viktiga att betona med den yttre missionen är, att dess förrättsligande tydligare tangerar 
en konstruktiv ansats, där missionen tar sikte på annan, medan den inre missionens förrättslig-
ande helgelse åsyftar reformeringen av medborgaren mer generellt, och juridikstudenten mer 
specifikt. Läsaren kan här påminnas om Paul Kahns liknande resonemang beträffande 
‘expanded efforts of  proselytization.’ Vad tron på det förmedlade beträffar, så finns anledning 
att begrunda i vad mån ‘the progressive transition from dictatorial systems to the rule of  law’ 
vore en i mångt träffande beskrivning på den undervisning, som nog så ofta tar sig uttryck, i 
synnerhet beträffande spörsmålen om rättsstaten, demokrati och mänskliga rättigheter. 
Tendensen skulle alltså vara, att värdera och mäta ‘their progress – or lack of  it – against our 
end,’ som ägde juristen ett ‘missionary zeal, believing our truth to be revealed truth.’  Denna 284

sanning tar sig självfallet skilda uttryck, givet synen på en god jurist.  
5. Rättshistorikerns inre och yttre mission. I dessa förrättsligandeprocesser, betingade som de är 

av att, inom ramen för en konfessionell utbildning, utbilda rättänkande jurister, finner man även 
ämnena rättshistoria och komparativ rätt. Det är inte klart vad dessa ämnen har att skaffa i en 
modern svensk juristutbildning, en oklarhet som torde vara huvudskälet till att den komparativa 
rätten aldrig erkänts som självständig juridisk disciplin, och ej heller i någon beretts något 
väsentligt utrymme inom undervisningen. Rättshistorien har, i sin tur, kontinuerligt anpassats 
till ständigt återkommande studiereformer, och varierar från ett lärosäte till ett annat på ett sätt 
som gör en utomstående skeptisk till dess egentliga nytta. Det vore inte helt missvisande, att 
anse den rättshistoriska undervisningen vid flertalet juristutbildning som förlorad, på grund av 
rättshistorikernas alltmer tänjbara syn på vad rättshistoria bör vara.  

En mer juridiskt förankrad, och rättsligt logisk förklaring, till förlusten av rättshistoria, samt 
bortseendet av den jämförande rättsvetenskapen, ligger i den inre missionens förrättsligande 
uppdrag. Det handlar om studentens tidsenliga studium. Det måste medges, att studenten kan 
behöva en viss typ av historisk lärdom, när behov av historisk förståelse inför större reform-
arbeten föreligger. Detsamma kan sägas gälla insikter i främmande jurisdiktioner, där ett kom-
parativt studium av främmande regleringar kan inspirera till reformförslag. Dessa funktioner 
inom rättshistorien och den komparativa rätten, kan benämnas historiskt respektive kompara-
tivt argument, och kan naturligtvis lika väl beredas inom ramen för det positivrättsliga studiet. 
Detta sker också, normalt sett. Som Hellner klargör för studenterna, finns det ‘[i]nte minst 
inom kontraktsrätten […] ofta anledning att ställa frågan, vilken hänsyn som bör tas till 
utländsk material och särskilt till material från de andra nordiska länderna.’ Denna hänvisning följer 
han sedan upp med reservationen, att sådant material ‘givetvis [kan] användas för analysen, 
även om det praktiskt sett kan vara tveksamt om det lönar sig att lägga ned arbete på att 
penetrera detta material, när inte lagstiftningen är gemensam, såsom i köprätten.’ Utifrån dessa 
två premisser, formulerar han tanken i sin framställning, att ‘i den mån det varit möjligt utan 
större ansträngningar, att formulera problemen så, att en jämförelse med andra rättssystem 
underlättas.’  Historiska och komparativa argument har under svensk juridisk undervisnings285 -
historia förrättsligat mången student, som sedermera med god formell bildning verkat inom 
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kansli, departement eller domstol. Och när en sådan undervisning sker på ett kompetent sett 
inom de positivrättsliga ämnena, behövs det inte någon särskild historisk eller komparativ 
undervisning.  

I vad mån det i dag finns ett reellt behov av rättshistorisk och rättskomparativ undervisning 
skall i det följande lämnas därhän. Givet att rättshistorikerna i allt högre grad rört sig bort från 
hävdvunnen rättshistoria, samt att utsikterna till att komparativ rätt erkänns som självständig 
disciplin alltjämt är små, torde behovet upplevas som begränsat. Sådant kan ändras, vilket tiden 
får utvisa.  

III. Förrättsligande som ren juridik 

Den fråga som skall ställas i det följande är, hur ett förrättsligande sker när det verkställs i tid 
och rum. Det handlar därmed inte om någon rättshistorisk eller komparativ undervisning i sig, 
utan om den tankeprocess som sker hos en jurist från en viss jurisdiktion, och den juridiska 
utbildning som hör denna jurisdiktionella avgränsning till, vid mötet med det främmande. Det 
handlar med andra ord om juridisk metod. 

Det medel som skall nyttjas för detta syfte är en artikel i Tidsskrift for Rettsvitenskap från 
1959 av Kurt Grönfors, professor i handelsrätt och sedermera sjö- och annan transporträtt vid 
Handelshögskolan i Göteborg. Artikeln heter ‘Sjörätt och lufträtt’  och tar upp till diskussion 286

relationen mellan två rättsområden, ett etablerat och ett som står i vardande. Argumentationen 
bygger på vad Grönfors benämner rättsextendering eller rättsanalogi. Tanken är juridiskt hävd-
vunnen: ett område skall rättsligt erövras och införlivas med hjälp av ett annat rättsområde. Det 
är denna process som avhandlingen benämner förrättsligande.  

Rättsextendering, rättsanalogi och förrättsligande är skilda uttryck, och något likhetsteckan 
skall inte ställas, men de kan, vad avhandlingen beträffar, ses som mer eller mindre utbytbara. 
Intresset ligger trots allt inte i vare sig sjörätt eller lufträtt, utan i den juridiskt metodologiskt 
betingade tankeprocess, som tar tankegods från det etablerade ena, för att korsbefrukta det 
främmande andra. Men värdet av artikeln begränsas inte av att den klargör det förrättsligande 
som ligger i en konstruktivt verkande juridisk metod, utan även i att den på ett instruktivt sätt 
blottlägger skilda europeiska jurisdiktioners hantering av densamma tankeprocess. Ett förrätts-
ligande är med andra ord inte det samma som ett legalisation eller ett Verrechtlichung, om än 
samtliga utgör instanser av konfessionalisering. 

Nog av!, och till Grönfors sak.  
6. Rättsanalogi. Grönfors ställer sig inledningsvis frågan, i vad mån det vore motiverat, ‘att 

vid uppställandet av rättsregler angående luftfarten analogisera från sjörättsliga regler’ och, om 
så vore fallet, ‘hur långt besitter dylika analogier bärkraft?’ Givet skilda aktörer, så måste enligt 
Grönfors var aktör beredas ett sammanhang. Domarens rättsanalogi ställer frågan om en ny 
rättsregel på luftfartens område på sin spets, eftersom domaren ‘måste avgöra en rättstvist 
genom att ”fylla en lucka i lagen”.’ Domaren får ej vägra dom utan nödgas rättsextendera med 
hjälp av en analogi. Lagstiftaren är friare, såsom ‘suverän nog att kunna lagfästa en regel som 
ändock är analog.’   287
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Till detta kunde fogas professorns rättsanalogi, vilket Grönfors ej gjorde. Citeras kan därför 
professorn i statsrätt, Carl Axel Reuterskiöld. Han yttrar i artikeln ‘Statsrätt och statskunskap’ 
från 1929, att ‘rätten och intet annat är den statsrättsliga vetenskapens föremål,’ vilket får som 
konsekvens att ‘de normer eller rättssatser och de härtill anknutna rättsförhållanden, som hafva 
statsrättslig karakter’ alltid måste betraktas ‘ur allmänt rättsliga synpunkter med användande af  
de för all rättsvetenskap gemensamma metoderna.’ Detta innebär mer konkret, att väckande av 
nya statsrättsliga spörsmål – på samma sätt som är fallet med en alltjämt oreglerad lufträtt inom 
transporträtten – inte får ske isolerat ‘från den öfriga rätten utan bör alltid fasthållas såsom 
moment i denna,’ såsom led i ett slags rättsanalogiserande, förankrad i svensk rätt förstådd 
såsom helhet, och inneslutande dess ‘positiv[a] rätts öfriga grenar.’ Utan denna kan ‘ingen 
verkligt statsrättslig forskning bedrifvas.’  Enskildheter å sida, Reuterskiölds beskrivning torde 288

gälla som alltjämt gångbar inom traditionell rättsvetenskap.  
Luften kan med andra ord sägas vara rättsligt orörd till dess den förrättsligas, och inympas i 

en existerande rättslig form och materia. Rätten extenderar sig medelst i huvudsak sjörätten och 
resultatet blir att ett nytt rättsinstitut eller rättsområde skapas. Inom ramen för denna rätts-
extendering, visar sig analogi vara ett medel för samtliga rättens aktörer. Men spörsmålet gäller 
nu inte rättsanalogins enskilda extenderande instans – förrättsligandet av luften medelst 
sjörätten – utan dess mer allmänna företeelse. Till ovan nämnda rättens aktörer – domare, lag-
stiftare och professor i ett positivrättsligt ämne – måste man därför lägga rättshistorikern och 
rättskomparatisten. Det visar sig nämligen fullt görbart, att föra över Grönfors tanke om 
analogi på dessas områden, för att ställa frågan i vad mån det vore ‘motiverat [för rättshistorik-
ern] att vid uppställandet av rättsregler angående [det förflutna] analogisera från [dagens rätts-
regler] och, för den händelse frågan besvaras jakande, hur långt besitter dylika analogier 
bärkraft?’ Likaledes kunde spörsmålet ställas komparativt, i vad mån det vore ‘motiverat att vid 
uppställandet av [tyska rätts]regler […] analogisera från [svenska rätts]regler och, för den 
händelse frågan besvaras jakande, hur långt besitter dylika analogier bärkraft?’ Med flera 
variationer på samma tema. Kärnan i spörsmålet gäller med andra ord det rimliga, eller 
berättigade, i att förrättsliga något främmande i tid och rum.  

7. Studentens förrättsligande som rättsstatligt produktansvar. Ytterligare en aktör förtjänar om-
nämnande och det är studenten, juristen in spe. En bidragande orsak till författandet av avhand-
lingen har varit, att förstå och positionera svensk rättshistorisk forskning och undervisning, 
medelst en problematisering av den konfessionella undervisningen. Det medför, att ej endast 
ickejuridiken – den rättsligt orörda luften eller det främmande i tid och rum – utan även 
studenten ingår som ett rätten instrumentaliserbart faktum. Juristutbildningen måste helt enkelt 
betraktas som ett förrättsligande, med juridisk undervisning som rättsstatligt produktansvar och 
rättssäkerhet som produktgaranti. Rätten är i så måtto, inom ramen för dess egna premisser, 
totalitär och är det internt i rättssäkerhetens namn, samt externt i rättsextensionens förrätts-
ligande, och därmed proselytiserande, syfte.  

Ickejuridik måste följdriktigt studeras, ej för dess egen skull, såsom fallet hotade bli med en 
statskunskap, studerad utifrån dess egna premisser, utan för rättens skull. Därmed måste icke-
juridiken, å rättssäkerhetens syfte, underkastas ett förrättsligande. Det omvända gäller i lika 
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grad. En statskunskap ämnad för statsvetare tar sikte på en förståelse, för vars syfte rätten kan 
komma att instrumentaliseras för studiet och förståelsen av statskunskapens objekt, staten. För 
att tala med Reuterskiöld, är ‘[o]bjektet för statsvetenskapen […] staten själf, dess verksamhet 
och dess funktioner i det mänskliga lifvet,’ om än statsvetare med tiden kommit att uttrycka sig 
annorlunda. ‘Men objektet för statsrätten är icke staten, huru paradoxalt detta än må låta för de 
vid blott statsvetenskapligt tänkande invande, utan rätten.’   289

Övriga discipliner, under förutsättning att de ingår i obligatoriet i form av tvångskunskap, 
såsom exempelvis rättshistoria, romersk rätt och nationalekonomi, måste likaledes avgränsas för 
att förstås i det övergripande syftet av den rättssäkerhet de är tänkta att tjäna, såsom del av en 
internpraktisk – konfessionell, med avhandlingens ord – undervisning. Bedöms de ej längre 
tjäna detta interna syfte, bör de följdriktigt avskaffas, i den mån de ens ansetts böra utgöra 
examensfordran. Det hela gäller det viktigaste faktum av dem alla, studenten. Studenten står 
inför en juridisk undervisning, såsom den oreglerade luften står inför rätten: studenten måste 
förrättsligas. Detta utgör själva undervisningens kärna. Studenten måste underkasta sig vad som 
ovan, något tillspetsat, benämnts en konfessionellt betingad avhumanisering, för att därefter 
låta sig rehumaniseras medelst en förrättsligandeprocess, som står i beredskap att leverera en 
jurist som ingår som ett rättssäkert fundament i rättens förverkligande, normalt sett i egenskap 
av domare.  

Detta förrättsligande tillåter inget rättsfrämmande. Om en lärare på eget bevåg beslutade sig 
för att införa element tillhörandes common law, som är främmande för svensk rätt, stode svensk 
rätt och dennes student risken att konfessionellt förfelas. Konfessionen vore ju en annan. Det-
samma gäller den Verrechtlichung som på diverse grunder förmodats ske vid studier i romersk 
rätt, en ofta klandrad inkörsport för främmande tankegods från en systemfrämmande Rechts-
wissenschaft.  Vidare kan nämnas studier i komparativ rätt, en disciplin som inom svensk 290

juridisk forskning och undervisning förblivit underutvecklad och där alltså Uppsala alltjämt 
förlitar sig på den mer rechtsvergleichende variant, som utgör denna avhandlings fallstudie. För att 
åskådliggöra de problem och förmodade faror som hotade, skall språkbruket i det följande 
anpassas för att bättre återspegla vad som mer egentligen sker i den konfessionellt betingade 
förrättsligandeprocessen.  

8. Komparativ rätt. Komparativ rätt må vara en hävdvunnen ämneskategori, som tagit över 
från det tidigare brukliga ämnesnamnet jämförande rättsvetenskap, men en olycklig sådan av två 
skäl. För det första så finns ingen rätt som är komparativ. För det andra, existerar inom ett 
konfessionellt slutet rum inte ens någon teoretisk möjlighet till neutral komparation. Tvärtom, 
det följer av en konfessionell premiss att en sådan måste uteslutas. Konfessionellt betingad 
komparation är endast ett medel, och relaterar av nöd till ett den givet syfte. Inom svensk rätt är 
det också svensk rätt, och inget annat, som måste komparera, och den avsedda anpassningen, 
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justeringen eller rent av förvrängningen av fakta, som sker vid ett förrättsligande, tjänar just 
dettas övergripande inskolande syfte. Ordet rättsjämförelse är därmed att föredra, eftersom det 
är ‘rätten’, som uttryck för den svenska juridikens fullbordade internalisering, som ‘jämför’. 
Ordet ger även tydligare uttryck för tanken, att det inte heller är någon ‘Recht’ eller ‘law’ som 
verkställer jämförelsen.  

I och med att komparativ rätt som akademisk disciplin aldrig har beretts självständig status i 
svensk juridisk undervisningshistoria, har någon större litteratur inte förmått växa fram och 
tillskapa sig en tydligare identitet. Det saknas därför tillräckligt material att utifrån rätts-
komparationens skilda instanser belysa dess inre mekanismer. I Tyskland däremot, har 
Rechtsvergleichung en helt annan hävd som akademisk disciplin – utöver vad ämnet kunnat bereda 
jurister inom lagberedande, -skrivande och -stiftande organ – och det är genom studier av 
denna som man klart skönjer konturerna av dess motsvarande rättskomparation – Rechtskom-
paration – och de konsekvenser för det främmande som dess metodologiska förrättsligande – 
Verrechtlichung – bereder.  

9. Främlingsfientlighet som rättsintern premiss. Det kan sägas innebo gällande rätt, vad man som 
utomstående kunde kalla ett främlingsfientligt drag. För stora växlar skall nu inte dras på bruket 
av fientlig, givet att ordet främlingsfientlig figurerar i olyckliga sammanhang. Det viktiga är att 
sätta fingret på den fientlighet, gentemot det olagliga eller det rättsvidriga, som följer av den 
juridiska metod och rättstillämpning, som studenten har att göra till sin. Det hela är en del av 
studiernas internpraktiska undervisningspremiss, där det främmande måste förstås, ej utifrån 
dess egna självdefinierande premisser, utan utifrån en jurisdiktionellt avgränsad rättslig regler-
ing.  

10. Omfång och karaktär. Så långt den inledande frågeställningen. Rättsanalogin fungerar som 
ett medel för förrättsligande, men det som härutöver tarvar klargörande, är det omfång och den 
karaktär denna tar sig. Grönfors artikel bereder här en inblick. De svar som låter sig utläsas 
måste förstås som preliminära, men torde finna viss bekräftelse i diskussionen kring förrättslig-
andets funktion, inom ramen för ickejuridiken och den juridiska undervisningen.  

Enligt Grönfors utgick man vid ett inledande skede av luftens förrättsligande ifrån, vad han 
kallar ‘de sjörättsliga reglernas universalitet’: ‘Med fog kan man säga, att lufträttens historia i 
själva verket börjar på så sätt, att man för att hastigt motverka bristen på rättsregler försökte på 
luftfarten applicera nedärvda regler från sjöfartens område. De faktiska förhållandena upp-
fattade man som med varandra nära överensstämmande, något som ännu avspeglas redan i den 
terminologi man från första stund begåvade luftfarten med: lufthavet, luftfartyg, luftvärdighet, 
flyghamn, pilot (dvs. fartygslots), flygnavigation osv. Ett ytterligare skäl till valet av förebild var, 
att man därigenom drog nytta av de sjörättsliga reglernas universalitet.’ Den för honom 1959 
uppkomna problemställningen var i så måtto ‘historiskt betingad.’   291

Detsamma måste sägas i hög grad gälla rent generellt kring hastigt uppkomna rättsliga 
behov inom den juridiska undervisningen, och ett för avhandlingens syfte relevant spörsmål 
anmäler sig med viss omedelbarhet. När de juridiska examina under 1800-talet befanns i ett 
bristfälligt skick, så sökte man ett remedium i ett stärkande av bland andra den romerska rätten 
som examensämne. Utan att inläsa alltför mycket universaliserbarhetsföreställningar i dåtidens 
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juridiska lärare, måste ändock lyftas fram en inledande tro på ämnet, som angränsande ett värde 
av viss universaliserbar karaktär, givet examensämnets erkänt formella bildningskraft, på sätt 
Grönfors upplevde skedde med bruket av sjörätten vid lufträttens tillblivelse. Med tiden kom 
denna inledande entusiasm för den romerska rätten att mattas, med en växande kritik mot vad 
man upplevde som ett rättsfrämmande studium, för att mot slutet av 1800-talet bereda vägen 
för ett definitivt relativiserande av ämnet såsom självständigt examensämne. Romersk rätt blev 
därför i egenskap av examensämne aldrig till den fordran för domare man länge trodde var av 
nöden, men vilken man med tid och självinsikt kom att fjärma sig från, till förmån för mer 
rätts- och systeminterna studier av renare juridisk karaktär.  

Förrättsligandets mer egentliga utgångspunkt är inte någots av nöden konstruerade 
universaliserbarhet, utan tvärtom, den av erfarenheten beprövade försiktigheten. Som Grönfors 
förklarar tendensen i lufträttens modernare framställningar, gäller, ‘att endast med den allra 
största försiktighet analogisera från sjörätten.’ Ytterligare principiella förhållningssätt fann 
Grönfors i rättsvetenskaparens frihet att granska en lagfäst rättsanalogi. Detta vore så mycket 
angelägnare, eftersom rymden efter luften stod för dörren, och skulle tvinga juristerna ‘att ta 
ställning till frågan, huruvida statens suveränitet över luftrummet sträcker sig ad inifitum eller är 
till sin utsträckning begränsad?’   292

Likaledes studenten. Spörsmålen måste besvaras, eftersom utvecklingen fordrar ett bemöt-
ande av ständigt nya utmaningar, och detsamma gäller för studentens möte med den främ-
mande värld i tid och rum, som kringgärdar hans juridiska tankevärld. Nya verkligheter fordrar 
därför av rättshistoriker och rättskomparatister svar, som förmår bereda studenten en förrätts-
ligad begriplighet, inom ramen för konfessionens giltighetsavgränsade juridik.  

11. Förrättsligandet i jämförelse. Medan Reuterskiöld tar upp statsrättsvetenskapens 
förrättsligande utifrån dess övergripande, principiella, och mot ickejuridiken avgränsande syn-
punkter, finner man i Grönfors artikel om lufträttens tillblivelse en tydligare ingång i hur denna 
process kunde ta sig uttryck i ett konkret, praktiskt fall. Det är än en gång ej fallet i sig – luftens 
förrättsligande – som intresserar, utan snarare förrättsligandeprocessen, och hur denna process 
skiljer sig från liknande processer, och då främst, men inte uteslutande, Verrechtlichung.  

Grönfors klargör inledningsvis, att äldre framställningar av lufträtt tenderat att vila på ‘ett 
alltför okritiskt bruk av sjörättsliga regler,’ medan moderna framställningar kommit att rekom-
mendera ett försiktigare analogiserande från sjörätten.  Dessa skilda utgångspunkter synes 293

mer eller mindre direkt överförbara på konfessionellt betingade komparationer i tid och rum, i 
det följande med hänsyn tagen främst till rummet. Frågan en komparatist måste ställa sig är, hur 
han har att förhålla sig till det i rummet främmande. Hur pass kritiskt har man att förhålla sig 
till det egna, vid projicerandet på det andra? Och för att återvända till luften och sjön, så kunde 
Grönfors konstatera, att Italien och Tyskland tenderade åt ett håll, medan England drog åt ett 
annat. Han kunde därefter anpassa utgångspunkten efter svenska behov.  

Vad Italien beträffar, utgick man på 1930-talet, enligt Grönfors, från tesen att sjörätt och 
lufträtt bildade ‘en enhetlig materia,’ varför faktiskt bestående skiljaktigheter dem emellan 
snarast borde utjämnas. Verkligheten fick på så vis tydligare anpassas efter dogmen, och den på 
så vis stiftade navigationslagen från år 1942 kom att ‘helt [förneka] lufträttens självständighet 
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och egenart.’  Grönfors menar detta utgöra en ‘ytterlighetsuppfattning’ inom lufträtten. 294

Frågan man kan ställa sig är i vad mån en liknande uppfattning kunde göra sig gällande beträff-
ande det komparativa arbetet.  

Som avhandlingen tar upp i ett senare avsnitt, så finner man i Mauro Cappellettis bemöt-
ande av det främmande – i form av företrädare från England och USA – vid en konferens i 
Florens 1978 tydliga tendenser till en liknande utgångspunkt.  Det främmande kan alltså 295

framstå som något latent anteciperat enhetligt, tillhörande det egna, där det åligger komparatist-
en, att på metodologisk väg utjämna faktiskt bestående skiljaktigheter. Dessa komparatisters 
juridiska logik påminner om det sätt, på vilken lufträtten av navigationslagen nekades 
självständighet och egenart, inom det presumerat enhetliga. Överfört på den främlingsfientliga 
logikens plan innebär det, att common law – inom vilken en försiktigare tradition inom såväl 
skapandet av nya regler, vare så vid lagstiftning eller domstol,  som vid jämförelser med det 296

främmande – vid konferensen i Florens 1978 följdriktigt och helt korrekt av Cappelletti 
marginaliserades.  

En med ovan italienska exempel besläktad tendens uppvisades enligt Grönfors av en 
professor vid ett institut för trafikvetenskap i Tyskland, som menade att de heterogena reglerna 
rörande samtliga olika typer av trafikmedel, i själva verket vid en noggrann analys ‘låter sig 
reduceras till inom hela trafikområdet enhetliga regler.’  Förfarandet antyder den tendens till 297

det storskaliga och systematiska, där reduktionen av skilda fakta och unika omständigheter är av 
nöden, för att åstadkomma den eftersträvade enheten. I detta exempel från Grönfors 
europeiska erfarenhet, skönjer man den tendens som går igen inom komparativ undervisning 
och forskning, främst företrädd av en, ironiskt nog alltmer i engelsk språkdräkt, vida spridd 
Rechtsvergleichung. Den metod dessa Rechtskomparatister kallar funktionell, och vilken presumerar 
något de jämförda objekten gemensamt och likvärdigt, en så kallad praesumptio similitudinis, 
verkar starkt reducerande, på liknande sätt som en presumerad Trafikrecht förutsätter en 
reduktion av mångfald, avvikelser och särskildheter, för att eliminera desamma till förmån för 
den eftersträvade, a priori abstraherade enhetligheten.   298

Vad gäller den svenska rätten, hade vid Grönfors tid lagstiftaren inte uttryckligen redovisat 
någon principiell ståndpunkt i fråga om förhållandet mellan sjörätt och lufträtt – trots 
möjligheter därtill inför lagen 1955 om inskrivning av rätt till luftfartyg samt svenska luftfarts-
lagen.  Det lämnade Grönfors något friare att lägga fram egna reflexioner och ställnings299 -
taganden. I så måtto låter sig Grönfors situation 1955, av att stå inför lufträttens förrättsligande, 

 Grönfors, 1959, s. 56.294

 Mauro Cappelletti, Introduction, i Mauro Cappelletti och L. Neville Brown (red.), New perspectives for a common law of  295

Europe contributions = Nouvelles perspectives d'un droit commun de l'Europe: rapports, Sijthoff, Leyden, 1978, s. 1-27. 
Mauro Cappelletti var professor vid Florens universitet samt vid Europeiska högskoleinstitutet. 

 ‘I do not want to attempt a definition, but if  I had to define ‘ship or vessel’ I should say that it was any hollow structure 296

intended to be used in navigation, i.e., intended to do its real work on the seas or other waters, and capable of  free and 
ordered movement thereon from one place to another. A flying-boat’s real work is to fly. It is constructed for that purpose, 
and its ability to float and navigate short distances is merely incidental to that work. To my mind, that is where the 
difference lies.’ Mr. Justice Atkinson, i Polpen Shipping Co., Ltd. v. Commercial Union Assurance Co., Ltd. [1943] K.B. 161, s. 
167, cit. i Grönfors, 1959, s. 60.

 Grönfors, 1959, s. 56 f.297

 Zweigert/Kötz, 1998, 714 + xiii s.298

 Grönfors, 1959, s. 57.299
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jämföras med hur situationen sedan en tid sett ut beträffande det komparativa studiet i Sverige. 
Antydningar till principiella ståndpunkter i fråga om förhållandet mellan svensk rätt och övriga 
jurisdiktioner kom till uttryck i en rad artiklar från slutet av 1950-talet och framåt,  men i och 300

med att den jämförande rättsvetenskapen ej bereddes någon lärosstol, och sedermera kom att 
såsom underavdelning inom den allmänna rätten avskaffas under 1970-talet,  stannade 301

utvecklingen upp. Denna situation av en disciplin som fastnat som skrivbordsprodukt, och 
sedan i stort lämnats därhän, gör Grönfors principiella uttalanden, i fråga om förhållandet 
mellan sjörätt och lufträtt, speciellt värdefulla som indicia för vad en svensk rättsanalogi mer 
konkret innebär, utifrån ett extenderande förrättsligande av luften medelst sjörätten.  

Grönfors principella hållning framträder i klargörandet, ‘att med allmänna fraser eller 
frontalangrepp kommer man ingenstans.’ Enligt honom så kommer ‘[e]n analys på ett så 
abstrakt plan […] aldrig fakta in på livet. Kvar står då endast möjligheten att konkretisera 
diskussionen.’ Typfallen är ofta klara, och utan behov av analog extendering av sjörättsliga 
regler, medan analogin ligger närmare till hands för andra typfall. Det är för dessa senare som 
Grönfors rekommenderar, att ‘närmare analysera sakförhållandena för att komma fram till en 
med erfarenhetsmaterial underbyggd uppfattning om förhållandet mellan sjörätt och lufträtt. 
Det är denna metod som skall begagnas i det följande.’   302

När Grönfors kommer till några konkreta typsituationer, understryker han det angelägna i 
att undvika en allmän analogi mellan flygplanet – luftfartyget – och fartyg. En sådan analogi 
medför lätt, ‘att man med ett handgrepp inordnar lufträtten under sjörätten,’ och så vittgående 
och oöverblickbara konsekvenser hade man att undvika. Fler exempel följer, vilka samtliga 
underordnas det grundläggande rättsideologiska kravet, ‘att lika regler förutsatte någorlunda 
likartade sakförhållanden.’  Med andra ord anlägger Grönfors en försiktigare metod, byggd på 303

pragmatism och erfarenhet. Han undviker de abstraktare och mer systematiskt förenhetligande 
utgångspunkter som metodexemplen från Italien och Tyskland uppvisade. Nämnas kan, att en 
liknande principiell ansats som den grönforsska kunde skönjas i de fåtalet artiklar kring den 
jämförande rättsvetenskapen som under efterkrigstiden i Sverige sökte placera ämnet på den 
europeiska kartan. Kunde man därmed spåra något karakteristiskt svenskrättsligt?  304

 Åke Malmström, ’Jämförande rättsvetenskap. Synpunkter och riktlinjer’, i Festskrift tillägnad Halvar Sundberg: Papers 300

dedicated to Halvar Sundberg, Almqvist & Wiksell, Uppsala, 1959, s. 270–288; Åke Malmström, ’Rättsordningarnas system. 
Några synpunkter på ett klassifikationsproblem inom den jämförande rättsvetenskapen’, i Festskrift till Håkan Nial: studier i 
civilrätt och internationell rätt, Norstedt, Stockholm, 1966, s. 381 ff.; Stig Strömholm, Anm. av Konrad Zweigert & Hein 
Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung auf  dem Gebiete des Privatrechts 1–2, Tübingen 1971, 1969, SvJT 58, 1973, s. 
808–812.; Stig Strömholm, ’Har den komparativa rätten en metod?’, SvJT 57, 1972, s. 456–465. [Även i Idéer och 
tillämpningar, nr 633.]; Stig Strömholm, ’Användning av utländskt material i juridiska monografier. Några anteckningar och 
förslag’, SvJT 56, 1971, 251–263. [Även i Idéer och tillämpningar 1979, nr 633.] För en god översikt, kan hänvisas till Stig 
Strömholm, ’Hundra års jämförande rättsforskning och dess resultat’, TfR 100, 1987, s. 24–39. [Även i Historiskt och aktuellt, 
nr 1063.]

 Stig Strömholm, ‘Allmän rättslära’, i 20 års samhällsforskning. Statens råd för samhällsforskning 1948–1969, Stockholm 301

1969, 157–179.
 Grönfors, 1959, s. 58 f.302

 Grönfors, 1959, s. 60 och 65.303

 Zweigert och Kötz är tydliga i detta hänseende. Som ett exempel på deras syn på just Sverige kan citeras följande: ‘It is 304

worth while to bring in the law of  Denmark and Sweden of  the Nordic systems [into the comparison in private law], despite 
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Grönfors påminner åter läsaren, att lagstiftaren är suverän nog att kodifera ‘även den mest 
tveksamma analogi.’ Det faller sedan på rättsvetaren att kritiskt bemöta förslaget. Denna frihet 
att lagstifta är ägnad att påminna rättskomparatisten om den något hårdförare extenderingen 
hos kontinentala komparatister, medan det av Grönfors omnämnda grundläggande rätts-
ideologiska kravet, att lika regler förutsätter någorlunda likartade sakförhållanden, med dess 
försiktigare beaktande av sakförhållanden, mycket väl kunde finna paralleller inom svensk rätts-
komparation. Kravets tillämpning i praktiken innebär för Grönfors en försiktig, och mer 
pragmatiskt betingad extendering, för flertalet frågor: flygplan, där lösningen ges alternativt; 
flygplansbefälhavare, där någon analogi ej kunde anses föreligga men ej heller något egentligt 
behov anses föreligga; och hävning inom luftfraktsavtalet, där den långa obrutna traditionen 
inom sjöfraktsavtalet hotade att verka förfelande inom luftförsäkringsförhållandena, och där 
anpassningen till skilda och speciella omständigheter riskerat att skapa regeltekniska följd-
problem. Med flera typsituationer. Det torde gälla för såväl rättsanalogin som för rätts-
komparationen, att en ändamålsenlig begreppsbildning av det främmande måste acceptera 
andra linjer än det egna, detta ‘med hänsyn till åtskilliga viktiga skiljaktigheter beträffande både 
de faktiska förhållandena och den tillhörande juridiken.’  305

Härnäst stod för Grönfors generation världsrymden för dörren. Rakettekniken aktual-
iserade möjligheten av en analogi mellan öppet hav och luftrum, med ytterligare spörsmål kring 
suveränitet. Litteraturen hade för detta syfte redan tagit fart, med hjälp av en fantasi på ‘ganska 
lösa tyglar.’ Spörsmålen måste besvaras, juridiken tvingas ju i praktiken därtill, men de förblev i 
stort desamma. Och påminnelsen om rättsanalogins överförbarhet från det enskilda spörsmålet 
till det komparativa uppdraget gäller även detta i samma grad. Man hade att åter granska 
beröringspunkter, konstatera skillnader samt söka en pragmatisk tillflykt i an analys av de 
faktiska sakförhållanden, efter vilka rättsregeln rimligen måste anpassas.  306

IV. Svensk försiktighet, kontinental storskalighet och lawyerns undantag 

12. Försiktighet, realism och pragmatism. Grönfors medger avslutningsvis, att parallellet mellan 
sjörätt och lufträtt vid en första anblick ‘förefaller ligga synnerligen nära till hands.’ Likväl så har 
en ‘noggrannare analys upprepade gånger avslöjat betydelsefulla olikheter, vilka i större eller 
mindre omfattning rivit upp underlaget för en rättsanalogi,’ vilket leder rättsvetaren ‘till från 
sjörätten avvikande regler.’ Grönfors invändningar är många, men en förtjänar omnämnande, 
eftersom den kan sägas i överförd bemärkelse ta sikte på den konfessionellt betingade rätts-
komparationens funktionella metod, där komparatisten söker funktionella sammanhang, 
varefter man presumerar likhet, harmoniserar resterande olikheter och i konstruktiv anda 
föreslår en förenhetligande åtgärd. Som Grönfors påminner läsaren: ‘I vissa fall, där man 
faktiskt uppnått samma resultat som i motsvarande sjörättsliga typfall, har detta resultat i luft-
rätten vid närmare betraktande visat sig i själva verket vara motiverat av andra skäl än i 
sjörätten.’  Därmed förs forskaren ej endast bort från den ursprungliga utgångspunkten, 307

sjörätten, utan tvingas även i praktiken till en mer skeptisk inställning till det operativa för-

 Grönfors, 1959, s. 66–78.305

 Grönfors, 1959, s. 76 f.306

 Grönfors, 1959, s. 78 f.307
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vridningsmoment, som tjänar det konstruktiva syftet, det vill säga rättsanalogin. Det är, vad 
avhandlingen anser utgöra en del av det mer övergripande förrättsligandet.  

Det görs här gällande, att Grönfors slutsats, och rekommendation för domare och lagstift-
are, låter sig förstås och överföras på andra sammanhang och är högst signifikativ för hur en 
jurisdiktionellt avgränsad vetenskaplig disciplin som jämförande rättskunskap torde gestalta sig 
vid svensk juridisk fakultet, givet ett mer hävdvunnet internjuridiskt syfte: ‘Med stöd av det 
sagda har jag kommit fram till den uppfattningen, att det är förenat med betydande risker för 
både domare och lagstiftare att begagna sjörätten som modell för lufträtten. Man slår sig alltför 
lätt till ro med ett okritiskt överförande av de sjörättsliga reglerna utan att närmare uppmärk-
samma den lufträttsliga situationens eventuella särart. Det är i första hand på denna, som en 
ändamålsanalys måste grundas. Just vad nu sagts synes för övrigt utgöra det enda rimliga 
verklighetsinnehållet i den så ofta hävdade principen om lufträttens ”autonomi”.’  Noteras 308

bör förekomsten av ord som ‘risker’, ‘okritiskt överförande’, ‘eventuella’, ‘särart’, ‘ändamål-
sanalys’ samt ‘rimliga verklighetsinnehållet’, vilka samtliga hänvisar till den latent vilande eller 
öppet verksamma försiktighet som kännetecknar svensk rättsvetenskap och rättstillämpning, 
jämfört med mer abstrakt italiensk och tysk systemtendens.  

13. Komparativ försiktighet, realism och pragmatism. Det handlar nu inte om att Rechtsvergleichung 
och diritto comparato vore att betrakta som juridiskt-idealistiska, givet systemtendensen, allt 
medan en tänkbar svensk disciplin inom jämförande rätt vore ickeidealistisk. De faller samtliga 
inom det juridiskt-idealistiska. Det handlar om skillnader i grad, ej art. Den rättsjämförelse, som 
en jurist vid en juridisk fakultet i Sverige vore lagd att genomföra – varmed menas, att den 
skulle följa av det forskningsgärningen föregående och vetenskapligt grundläggande förrättslig-
ande, som följer av en juridisk undervisning med normalt statsbärande produktansvar – torde 
alltjämt gälla som till fullo rättskonform och internjuridisk. Men den skulle alltså vara annor-
lunda, förmodligen med en lägre abstraktionsgrad och tydligare konkretion, samt med en 
begränsad tilltro till storskaliga system, till förmån för genombrytande kasuistik och undantag, 
med mera. Grönfors metodologiska tillhörighet får här företräda något större än han själv, en 
‘idealtyp,’ för att tala med Sven-Eric Liedman och Max Weber,  som ligger närmare en engelsk 309

pragmatisk och kasuistisk systematik än de abstraktare italienska och tyska dogmatisk-
systematiska utgångspunkterna.  

Dessa skillnader mellan svenska jurister och jurister utanför Norden – ihågkommas bör, att 
man enligt avhandlingens språkbruk inte kan studera till jurist i England utan till lawyer, vilket är 
något väsentligen annorlunda – gör sig hos våra kontinentala komparatister påminda. Det 
förtjänar därför att stanna upp vid avhandlingens två tyska Rechtsvergleicher, som har dominerat 
disciplinen sedan ett halvsekel, Konrad Zweigert och Hein Kötz, för att se vad de har att säga 
om det nordiska i deras An Introduction to Comparative Law. De väljer nämligen att bereda 
Sverige och det övriga Norden ‘a special legal family, alongside the Romanistic and Germanic 
legal families […] by reason of  their close interrelationship and their common ‘stylistic’ hall-

 A.a., s. 79.308

 ‘En möjlig lösning av dilemmat ser jag i utvecklingen av Max Webers begrepp idealtyp, som jag använde mig av redan i 309
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152
152



marks.’ Orsakerna till detta är historiska, men tar sig alltså juridiska uttryck, vad de benämner 
‘juridical style’. Den nordiska rättsvetenskapen, förklarar de, ‘clear[ly] […] kept an eye on the 
general private law doctrines of  the German Pandectist School as well as the texts of  the 
German and Swiss codes,’ när avtalslagen skapades, men, som de signifikativt tillägger, ‘thanks 
to those twin virtues of  Scandinavian jurists, namely reasonableness and realism, the Act shows 
no signs of  that exaggerated passion for putting general rules ‘right out front’ which we find in 
the BGB.’  Och helt i enlighet med vad Jan Hellner förklarar i sin lärobok i kontraktsrätt, att 310

ett vidsträckt bruk av analogier ‘överensstämmer med den allmänna tendensen i ett sådant 
rättssystem som det svenska, vilket är fattigt både på generell lagstiftning och på prejudikat,’  311

understryker även Zweigert och Kötz detta pragmatiska drag: ‘the Scandinavian countries have 
developed a substantially unified law of  contract; where there are no applicable statutory 
provisions the device of  analogy is very widely used by courts and writers alike.’ Det samman-
fattande omdömet om Norden resonerar följdriktigt med Grönfors konsekvent hållna 
‘försiktighet’: ‘But the tendency to undue conceptualism and the construction of  large-scale 
integrated theoretical systems has never really been followed in the North, thanks to the realism 
of  the Scandinavian lawyers and their sound sense of  what is useful and necessary in practice. 
Thus while the Scandinavian legal systems have participated in the legal development of  
Continental Europe they have also maintained their local characteristics, and this justifies us in 
allocating them to a special ‘Nordic’ legal group within the Civil Law.’   312

Rättens extendering i tid och rum bereds, i hänsynen till den lufträttsliga situationens 
eventuella särart, i överförd bemärkelse en intressant utmaning. Juridik förblir juridik, men den 
rättshistoria och rättskomparation som lärs ut kan modereras av en tydligare hänsyn till det 
förflutnas och det främmandes respektive särarter. Sjörätten försvinner inte med respekten för 
luftens särart, så varför skulle svensk rätt jävas av respekten för det främmandes särart? Likhet-
er och skillnader hör verkligheten till, och Grönfors menar att strävan efter en tydligare hänsyn 
gentemot föremålet för rättsextenderingen kunde bereda ett slags samverkan: ‘Härmed är då 
ingalunda sagt, att de mönster man eventuellt kan hämta från sjörättens område skulle vara 
ointressanta. Tvärtom måste det alltid vara fruktbart att vid ställningstagande till lufträttsliga 
problem hålla i sikte motsvarande problems behandling inom sjörättens likaväl som i rätts-
reglerna angående övriga transportmedel. På så sätt framgår särskilt tydligt såväl likheter som – 
inte minst – olikheter. Man gör därmed också rättvisa åt den framträdande tendensen att i ökad 
omfattning söka lösa transportproblemen genom en samverkan mellan olika transportmedel.’   313

Grönfors artikel tjänar nu inte något rent deskriptivt syfte. Det handlar inte om att endast 
förmedla en djupare förståelse. Han skriver i egenskap av praktiskt verksam rättsvetare, vars 
vilja till juridisk nytta resulterar i en konstruktiv ansats. Detta är helt korrekt, givet arbetets 
utgångspunkter. Hans syn på likheter och olikheter sätts följdriktigt in i ett rättspolitiskt 
sammanhang: ‘Det måste vara rimligt att undvika sådana olikheter i regelsystemet, vilka inte 
motiveras av sakliga skiljaktigheter mellan de olika transportmedlen.’  Och han förblir trogen 314

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 277 och 281 f.310

 Hellner/Hager/Persson, 2020, s. 29.311

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 283 och 285.312

 Grönfors, 1959, s. 79.313

 Grönfors, 1959, s. 79.314
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rättssystemets behov av enhetlighet: ‘Detta hänsynstagande till önskemålet om enhetliga regler 
så långt det är motiverat innebär tydligen något helt annat än att man ställer upp sjörätten som 
apriorisk modell för lufträttslig regelbildning.’  Det är alltså synen på likheter och olikheter, 315

samt hur dessa ställs i relation till behovet av enhetlighet, som säger något väsentligt om 
Grönfors som rättsvetare, och därmed om oss. Våra intellekt har ju formats av detsamma för-
rättsligande, mutatis mutandis.  

Detta kapitel handlar med andra ord inte om att ta avstånd från ett förrättsligande, eller de 
med detta förenade idealistiska och konstruktiva premisserna. Det handlar om att, i Grönfors 
resonemang, lokalisera en särpräglad och jurisdiktionellt avgränsad metod, här benämnd 
försiktighet, som på ett deskriptivt plan låter sig identifieras med det formativa skede som är vår 
svenska juridiska utbildnings förrättsligande, och som därmed utgör allas vår fortsatta juridiska 
gärnings internaliserade utgångspunkt. Problemen anmäler sig på ett principiellt plan, endast 
när denna utgångspunkt verkar förfelande. Det ligger i avhandlingens skadebegränsande syn på 
den juridiska utbildningens inverkan på förståelsen av det främmande, att skapa en 
medvetenhet om denna fara, men även, icke att förglömma!, att sätta in förrättsligandet i ett 
komparativt sammanhang. Den rättsvetare som står inför det främmande är alltså en annan 
forskare än en Rechtswissenschaftler, med dennes högre abstraktionsnivå – och abstraktions-
förmåga, icke att förglömma! – och tydligare systematiska karaktär. Allt medan spörsmålet inom 
common law torde framstå som väsentligen annorlunda, i det att den konfessionella betingelsen ej 
endast är svag, utan i många sammanhang framstår som förfelad.  

Det förtjänar åter igen att påminna om, att den idealistiska premissen inte försvinner, bara 
för att man tar steget bort från det kontinentaleuropeiskt storskaliga, men väl att den anpassas. 
Blir annorlunda. En annan. En lawyer vet att misstro systemen och enhetens presumerade 
mångfald, men måste förlika sig med att, inom ramen för prejudikatläran, jämka förflutenheten 
i tjänst hos framtiden. Som Theodore Plucknett sammanfattade en allmänt hållen syn på för-
hållandet mellan en lawyer och en legal historian, så är ‘the completely opposite aims and methods 
of  the lawyer and the legal historian […] inherent in the very natures of  history and of  English 
law.’  Och John Baker påminner läsaren om hur ‘[Maitland] saw that law had an intellectually 316

fascinating history which had to be distinguished from law as law, and urged the separation of  
what he called two logics: the logic of  authority (as used by the practising lawyer) and the logic 
of  evidence (as used by the historian). Thus was inaugurated the scholarly study of  English 
legal history,’ säger han, med det intressanta tillägget, ‘[a]nd, some would say, of  English history 
in general.’  Med denna brasklapp, hamnar man ändå vid den öppning en jurist kunde skönja, 317

för en begränsning av förrättsligandets skadliga verkan, inom ramen för en juridisk forskning i 
tid och rum.  

 A.a., s. 79.315
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V. Slutord 

Grönfors uppmärksammar en intressant episod i lufträttens historia: ”L’air est libre” proklam-
erade fransmannen Fauchille redan 1901. Denna appell, bakom vilken ligger uppfattningen att 
lufthavet är en med öppna havet jämställbar företeelse, kom dock att förklinga ganska ohörd.’  318

Tanken om ett rättsligt fritt rum måste kännas kittlande, för vår genomreglerade tid rent av 
svindlande. Men hur svindlande tanken än må vara, låter den sig i vart fall tänkas intellektuellt, 
och därmed i överförbar bemärkelse ställas i relation till den juridiska forskningen. Kan praktisk 
juridisk forskning vara rättsligt fri? 

14. Den praktiska juridikens ofria grund. Avhandlingens svar på frågan om den praktiska 
juridiska forskningens rättsliga frihet måste vara nej. Från avhandlingens ickekonfessionella 
perspektiv kan en konfessionellt betingad forskning inte bedrivas fritt. En sådan forskning 
betingas av den övergripande rättssäkerheten och vilar därför på ofri grund. Detta är nu inget i 
sig negativt. Tvärtom, en ofri grund måste betraktas utifrån dess rättssäkrande syfte. Den ofria 
grund som en juridisk undervisning vilar på, och som en forskning sedan bygger på, är en 
förutsättning för ämnet, ej en belastning. En ofri grund blir emellertid till en belastning, när 
avsikten är att göra det främmande i tid och rum den rättvisa, som, i enlighet med humanistens 
allmänvetenskaplighet, utgår från det främmandes egna förutsättningar. En sådan forskning 
måste göra avkall på all prima facie rättssäkerhetshänsyn.  

15. Försiktighet och skadebegränsande alternativ. Til syvende og sidst står det främmande likaväl 
som luften att förrättsligas. Och den som förrättsligar är en jurist, som en gång i tiden som ung 
student ankom universitetet med en ickejuridisk verklighetsuppfattning, präglad av intellektets 
vildrosor och törnetagg, och som tuktades medelst ett rättssäkert förrättsligande. Frågan är 
därför inte om något kommer att ske, utan hur det bör ske när det väl sker. Ett sätt är att ta till 
sig den inbyggda försiktighet som ligger i den grönforska ansatsen, med andra ord den 
skadebegränsning som hör en sund kunskapsskepticism till.  

En fördel för rättshistoria och rättskomparation, jämfört med Rechtsgeschichte och Rechts-
vergleichung, ligger i det försiktigare förrättsligande, som i den juridiska präglingen går mindre 
hårt åt studentens formativa intellekt än det mer dogmatiskt ingripande Verrechtlichung. Till detta 
kommer de aktiva steg en forskare kan ta för att stärka försiktigheten, med en motsvarande 
moderering och begränsning av förrättsligandets naturligt skadeverkande effekt på förståelsen 
av det rättsfrämmande. Ett sätt har antytts ovan, nämligen att försöka förstå en lawyers till-
blivelse och hur en legalisation sker vid legal studies, samt vilka konsekvenser detta får för dem som 
väljer att bli legal historians eller legal comparatists. Men det finns fler sammanhang att besöka, och 
det skall avslutningsvis redogöras för ett sådant, nämligen den juridiska undervisning som sker i 
sammanhang som betingas av rättsexterna vetenskapliga utgångspunkter. Som följer.  

Det går att tänka sig olika scenarior för en juridisk undervisning utanför en juridisk fakultet, 
men det är viktigt att inte betrakta detta som ett självändamål. Tvärtom, rättshistorikern har alla 
skäl att lära sig det juridiska hantverket så nära dess rättstillämpande verklighet som möjligt, och 
detta sker vid juridisk fakultet. Det angelägna ligger alltså inte i att ta avstånd från förrättslig-
andet. Det angelägna ligger i att få distans till förrättsligandet, för att därigenom kunna be-
gränsa dess skadliga verkan, och det får man genom att komplettera en juridisk undervisning 

 Grönfors, 1959, s. 74.318

155
155



med andra perspektiv. Ett utmärkt exempel på ett sådant perspektiv inom svensk juridisk 
utbildning finner man i undervisningsbehoven för en merkantil jurist.  

Professorn i rättsvetenskap och krediträtt, sedermera rektorn vid Handelshögskolan, Knut 
Rodhe, sammanfattar utmaningen i artikeln ‘Att undervisa blivande civilekonomer i juridik’ från 
1973: ‘För en handelshögskola måste uppgiften i stor utsträckning vara en annan. Vad en 
blivande civilekonom främst behöver är förståelse för rättsreglernas praktiska funktion i det 
ekonomiska livet, sedda från den enskilde medborgarens och från företagets synpunkt. Han 
behöver också en förståelse för hur de rättsliga problemen ter sig från en lagstiftares synpunkt. 
De frågor som speciellt berör den dömande verksamheten är väl inte oväsentliga för honom 
men de måste dock komma i andra rummet. Framför allt gäller detta den sida av domarens 
verksamhet som består i att skapa nya rättsregler – däremot är det viktigt för honom att förstå 
hur domstolsmaskineriet fungerar. Det krävs alltså av den som blir lärare i handelsrätt för 
blivande civilekonomer en annan attityd till de rättsliga problemen än den som har dominerat 
vid de juridiska fakulteterna. Detta innebär att man måste ställa ett krav på den som kommer 
från en juridisk fakultet med ensidig barlast av detta slag, att han har vilja och kraft att ställa om 
sig inför den nya uppgiften.’  Enligt Rodhe fordrar ‘[e]n sådan omställning […] kontakter i två 319

riktningar,’ å ena sidan ‘kontakt med advokater och företagsjurister,’ men även, och mer 
signifikativt, ‘kontakt med sina medlärare i de ekonomiska ämnena, framför allt med lärarna i 
företagsekonomi.’  Därmed förs läraren bortom det internjuridiska kunskapsparadigm som en 320

juridisk fakultet kan ta för givet, för att i stället underkasta sig ett forum, normalt sett betingat 
av ickekonfessionella studie- och forskningspremisser.  

Steget bortom ett vetenskapligt slutet juridiskt obligatorium försätter läraren och forskaren i 
en särskild belägenhet. Framför allt så avkrävs forskaren i samarbetet med ickejurister, en de 
facto allmänvetenskaplig tvärvetenskaplig kunskapspremiss. Orsaken ligger i det pedagogiska 
uppdraget. Som Rodhe uppmanar läsaren: ‘Sätt er in i studentens situation på en handels-
högskola. Han läser en rad olika ämnen, nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk geo-
grafi, handelsrätt etc. Om studierna skall bli meningsfyllda för honom så måste han få något 
sammanhang mellan de olika ämnena. Han kan inte i sin kommande verksamhet draga nytta av 
kunskaper som är uppdelade i vattentäta skott. Han måste i sitt arbete åstadkomma en syntes av 
allt det han har lärt sig, han måste inom sig genomföra en integration. Integration mellan olika 
ämnen betyder inte att ämnena skall uppge sin identitet. Men det betyder att de olika ämnenas 
företrädare skall lära sig att se, att det i grund och botten är en och samma verklighet som man 
betraktar ur olika synvinklar, att de skall lära sig att i rimlig grad förstå varandras språk, så att de 
kan föra en diskussion med varandra på de områden där ämnena möts.’ Denna uttalade vilja till 
‘möte’ kunde sägas mer egentligen handla om ett rent tvång, hur annars skulle något funger-
ande samarbete komma till stånd, men betoningen på ‘viljan’ är god, givet den värdefulla insikt 
Rodhe bereder i synnerhet rättshistoriker och rättskomparatister: ‘Integrationen är […] först 
och främst en fråga om vilja och förmåga att se och förstå vad som händer på andra sidan 
ämnesgränserna – inte allt vad som händer där men åtminstone något av det väsentliga. Utan 
denna vilja och förmåga kan läraren inte hjälpa studenten i den integrationsprocess som trots 

 Rodhe, Att undervisa blivande civilekonomer i juridik, s. 4.319

 A.a., s. 5.320
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allt måste ske i dennes hjärna.’  Problemet är inte att postulera en sådan ‘vilja och förmåga’ i 321

det abstrakta, det skulle förmodligen varje jurist skriva under på, utan hur denna ‘vilja och 
förmåga’ fostras fram på ett så naturligt sätt, att tanken att ens skriva under på program-
förklaringen framstode som främmande. Varför göra sak av en ‘vilja och förmåga’, som med 
tiden kommit att utgöra ens vardagliga intellektuella beteendereflex? 

 A.a., s. 5 f.321
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12 Vetenskapssyn, källkritik och självkritik 

‘[I]n tendentious history the moral has got inside the process of  
historical thought and has played a decisive part in determining 
its conclusion.’ (R. G. Collingwood, 1946) 

Detta avsnitt om kunskapens art inledde med att situera Zweigert och Kötz Rechtsvergleichung. 
Därefter problematiserades två aspekter kring juridisk metod, som anmäler sig vid en jämför-
else med teologisk och idealistisk metod, samt det för den juridiska undervisningen så centrala 
förrättsligandet. Avslutningsvis tas i detta kapitel sikte på källkritik. Källkritiken är viktig för 
såväl juristen som historikern, men det handlar om skilda källkritiker. Föremålet för kapitlet är 
att göra dem båda rättvisa, samt även söka komplettera historikerns källkritik med en för 
rättshistoriografin användbar syn på tendenskritiken. Historikern Maria Ågren har föreslagit 
termen självkritik, till vilken kapitlet ansluter sig. 

Detta kapitel avser inte att bemöta tjänandet av två herrar, det gör avhandlingen de facto, 
men väl att klargöra vad som i det fortsatta avses med källkritik. Det finns ju trots allt skilda 
källkritiker och dessa skall beröras i det följande utan anspråk på något uttömmande. Kapitlet 
inleder med (I) att diskutera betydelsen av vetenskapssynen för källkritiken, för att sedan (II) 
kort beröra vad som menas med juridisk respektive historisk källkritik. Därefter följer (III) 
kapitlets huvudsyfte av att presentera och situera självkritik som komplettering till källkritikens 
tendenskriterium. Kapitlet avslutar med en problematisering av (IV) tendenskritiken samt av 
(V) undervisningens själv- och källkritiska förutsättningar. 

Läsaren ombeds att betrakta de ställda frågorna och de föreslagna svaren som preliminära, i 
den fromma förhoppningen att de en dag må finna sin väg till en mer allmänt hållen diskussion 
bland intresserade rättshistoriker, jurister och historiker. 

I. Vetenskapssyn 

Rolf  Torstendahl försvarade sin avhandling Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk 
forskning 1820-1920 för ett drygt halvsekel sedan,  vid en tid då den moderna historie322 -
vetenskapen blivit ett faktum för den samlade svenska historievetenskapen samt en begynnande 
utmaning för svensk rättshistorievetenskap. Två år efter avhandlingen författade han sin läro-
bok för forskande historiker, Introduktion till historieforskningen, vars andra upplaga kom av 
trycket fem år senare, kompletterad endast av en efterskrift.  Denna metodbok betraktas allt323 -
jämt som ett standardverk, om än skilda meningar i enskildheter och nyanser gör sig påminda 
bland kollegor, varom mer nedan. Det låter sig därför sägas, att 1960-talet gäller som historie-
vetenskapens moderna bekräftelse- och cementeringsperiod.  

Vid de juridiska fakulteterna arbetade svenska rättshistoriker vidare utan att behöva oroa sig 
nämnvärt för att förlora vare sig studenter eller status. Likväl drogs de in i debatten, när den 
rättshistoriska forskningens vetenskapliga grund sattes i fråga. I synnerhet medeltidshistorikern 
Elsa Sjöholms kritiska granskning av Gerhard Hafströms medeltidsforskning fick debatten att 

 Torstendahl, Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820-1920.322

 Torstendahl, Introduktion till historieforskningen.323
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ta fart.  Som Modéer minns det i sina ‘Reflektioner efter tjugofem år som professor i rätts324 -
historia,’ så ‘fullständigt avrättades [Gerhard Hafström] av Elsa Sjöholm […] rörande källbevis-
en för den sk. värendska lika arvs- och giftorätten,’ varefter Hafström ‘på ett aningslöst sätt 
öppnade garden för dödsstöten [genom att] gå i svaromål med sin idealistiska argument-
ation.’  Den såväl juridiskt som historiskt skolade Hafström hörde ett förflutet till och hans 325

avskedsföreläsning från 1971 läses i dag som ett exempel på en forskning som inte förstod att 
kliva ned från en barrikad efter det att slaget sedan länge var förlorat.  

Sjöholm följde upp denna attack mot forskningen med en kritisk granskning av den rätts-
historiska undervisningens mål och medel.  De juridiska rättshistorikerna Kjell Åke Modéer  326 327

och Erik Anners  bemötte Sjöholm genom att avvisa, snarare än att i någon egentlig mening 328

bemöta, hennes kritik. Anners nämnde endast Sjöholm vid namn i anslutning till ordet ‘vrång-
bild.’  Sjöholm, som drog tillbaka sin ansökan till den professur i Lund som sedermera 329

tilldelades Modéer, lämnade efter denna debatt juristerna och den rättshistoriska undervisning-
ens mål och metod därhän.  

Sjöholm sammanfattade sin forskning i Sveriges medeltidslagar från 1988,  vilket i sin tur 330

resulterade i meningsutbyten med historiska rättshistoriker som Heikki Ylikangas  och allmän331 -
historiker som Tomas Lindkvist.  Utomstående betraktare kunde förlåtas slutsatsen, att 332

striden ibland blev mer personlig än saklig, med resultatet att debattörerna i viss mån talade 
förbi varandra.  

Under tiden hade professorn i Uppsala, den historiske rättshistorikern Gösta Hasselberg, i 
mer försiktiga ordalag inventerat ämnet för Statens råd för samhällsforskning,  samt föreslagit 333

en väg framåt för ett samarbete över fakultetsgränserna i sin installationsföreläsning 1969, 
‘Rättshistoriens dilemma.’  Göran Inger, skolad teolog och historiker, därtill en av få icke334 -
jurister som läste in en juristexamen i egenskap av professor, tog sedan över och förde det 
hasselbergska arvet vidare. Historikern Rolf  Nygren tillträdde på 1980-talet, och knöt även han 

 Sjöholm, Några arvsrättsliga problem i de svenska medeltidslagarna, s. 164–195; Elsa Sjöholm, Rechtsgeschichte als 324

Wissenschaft und Politik: Studien zur germanistischen Theorie des 19. Jahrhunderts, Berlin 1972; Elsa Sjöholm, Gesetze als 
Quellen mittelalterlicher Geschichte des Nordens, Stockholm 1976.

 Modéer, Signifikanta biomständigheter, s. 5.325

 Elsa Sjöholm, Rättshistorisk metod och teoribildning, s. 229–256; Elsa Sjöholm, Anmälan av Rättshistoriska studier 326

tillägnade Gösta Hasselberg vid hans avgång från ämbetet den 30 juni 1976, Svensk Juristtidning 1979, s. 57-60; Elsa Sjöholm, 
‘Rättshistoriens framtida roll – en replik’, Svensk Juristtidning 1980, s. 75-77.

 Kjell Å. Modéer, ‘Rättshistoria, en juridisk disciplin – trots allt’, Svensk Juristtidning 1979 s. 570–574.327

 Anners, 1977, s. 1–18; Erik Anners, ‘Rättshistorien – en vetenskap i kris?’, Svensk Juristtidning 1979, s. 568–570.328

 Anners, Rättshistorien – en vetenskap i kris?, s. 570.329

 Elsa Sjöholm, Sveriges medeltidslagar. Europeisk rättstradition i politisk omvandling, Lund 1988.330

 Heikki Ylikangas, ‘Mose lag grunden för Västerlandets rätt? Anmälan av Elsa Sjöholm, Sverige medeltidslagar. Europeisk 331

rättstradition i politisk omvandling’, Historisk Tidskrift för Finland 1988, s. 660–662.
 Thomas Lindkvist, Anmälan av Elsa Sjöholm, Sveriges medeltidslagar. Europeisk rättstradition i politisk omvandling, 332

Historisk Tidskrift 1989, s. 413–420; Elsa Sjöholm, Debatt: ‘En marxistisk propagandaseger?’, Historisk Tidskrift 1990, s. 
259–271; Thomas Lindkvist, Debatt: Svar till Elsa Sjöholm, Historisk Tidskrift 1990, s. 558–559; Elsa Sjöholm, Diskussion: 
Sveriges medeltidslagar, Historisk Tidskrift för Finland 1991, s. 136-139; Elsa Sjöholm, ‘Jag protesterar!’, Historisk Tidskrift 
1994, s. 101–102.

 Gösta Hasselberg, ‘Rättshistoria’, i 20 års samhällsforskning. Statens råd för samhällsforskning 1948–1968, Stockholm 1969, 333

s. 107–116.
 Gösta Hasselberg, ‘Rättshistoriens dilemma’, i Gerhard Hafström och Kjell Å. Modéer (red.), Skrifter Bd 3 Åke Holmbäck 334

på 80-årsdagen den 16 april 1969, Nerenius & Santérus, Stockholm, 1969, s. 298–303.
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an till Hasselbergs vision i sitt föredrag vid olinska symposiet 1997, ‘Rättshistoria och samhälls-
förändring.’  Mats Kumlien, skolad jurist, men vars skrifter tydligt ansluter till historikerns mer 335

kunskapsskeptiska vetenskapssyn och källkritik, kan sägas ha fört en variant av denna tradition 
vidare. Efter Kumliens emeritering så står Uppsala utan svenska företrädare inom svensk rätts-
historia. Detta sagt, den historiskt och juridiskt skolade flamländske rechtshistoricusen Bruno 
Debaenst är sedan 2018 verksam som docent i Uppsala. Uppsala kan därmed sägas alltjämt i 
dag företräda en historievetenskaplig kontinuitet som går tillbaka till sekelskiftets Wilhelm 
Sjögren och K G Westman, med en vetenskapssyn och källkritik i enlighet.  

Den för avhandlingen intressantare utvecklingen sker hos de juridiska rättshistorikerna i 
Lund och Stockholm. De kunde på ett mer principiellt plan avvisa utmaningen, med deras 
juridiska fakulteter som vetenskapliga avnämare. Kjell Åke Modéer markerade sitt avstånd mot 
den moderna historievetenskapen genom att hävda ett rättsvetenskapligt kunskapsparadigm. 
Claes Petersons tillträde i Stockholm var betecknande för brytningspunkten, i det att han 
erkände den moderna historievetenskapen, men avvisade den i egenskap av jurist. Den rätts-
genetik som han lanserade, och som Marie Sandström fört vidare i form av medveten skol-
bildning efter hans emeritering, bär alltjämt namn av rättshistoria, men utgör en så radikal 
omtolkning av historiekonceptionen, med ett förkastande av den historiska kunskapens själv-
ständiga betydelse, att den inte på något meningsfullt sätt går att förlika med någon hävd-
vunnen förståelse av rättshistoria. Därmed inte sagt att rättsgenetik saknar fog, men väl att det 
saknas fog att betrakta rättsgenetik som rättshistoria.  

Det kan sammanfattningsvis sägas handla för samtliga rättshistoriker, juridiska som 
historiska, om de två ingredienser som Torstendahl lyft fram, källkritik och vetenskapssyn, om 
än ordningen dem emellan nog borde kastas om. Källkritiken verkar huvudsakligen följa av 
vetenskapssynen. Det säger sig självt, att juristens källkritik är en annan än historikerns, men det 
som är av särskild betydelse för avhandlingen är, i vad mån en juridisk rättshistoriker relaterar 
till endera, eller om rättshistorikern tar sig sådana friheter med såväl vetenskapssyn som käll-
kritik, att det resulterar i en egen diskurs.  

Avhandlingen drar slutsatsen att de juridiska rättshistorikerna i Sverige tar sig sådana 
friheter med ämnet, att såväl vetenskapssynen som källkritiken utgör en egen diskurs. Det är 
inte på något sätt unikt för svenska juridiska rättshistoriker, utan känns igen inom i synnerhet 
kontinentaleuropeiska jurisdiktioner, och då i synnerhet just den tyska Rechtsvergleichung och 
Rechtsgeschichte som gjorts till föremål för avhandlingens fallstudie. Det verkar helt enkelt ligga i 
farans riktning, att när en juridisk rättshistoriker tar sig an en främmande juridik i tid och rum, 
det resulterar i en jurisdiktionell upplösning samt en instrumentalisering av historisk och antro-
pologisk kunskap, allt medan jurisdiktionellt avgränsade jurister samt historiker förmår att 
samexistera – normalt sett med ömsesidig likgiltighet inför varandras kunskapsarter – med 
skilda kunskapsparadigm utifrån mer hävdvunna rättsbegrepp och historiekonceptioner.  

 Rolf  Nygren, ‘Rättshistoria och samhällsförändring. Ett pedagogiskt perspektiv,’ i Kjell Å. Modéer (red.), Rättshistoria i 335

förändring: Olinska stiftelsen 50 år : ett internationellt symposium i Stockholm den 19–21 november 1997, Institutet för 
rättshistorisk forskning, Stockholm, 2002, s. 67–81.
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II. Källkritik 

I det följande tas källkritik upp. Vad avhandlingen angår, handlar det främst om det tendens-
kritiska argumentet. Men detta är en del av en etablerad källkritik inom historisk forskning och 
några ord om denna är på sin plats.  

1. Juristen och historikerns källkritik. Louise Berglund uttalar att ‘[k]ällkritik är central i alla 
vetenskaper,’  och visst är det så. Det gäller juridiken som historievetenslapen, men där 336

studenten som skriver in sig på historisk institution bereds texter om metod, som innehåller 
särskilda kapitel om källkritik, nämns juridikens källkritik inte ens vid namn. Det hela torde ha 
en enkel förklaring: juridik är källkritik. Studenten drillas i dag i Uppsala i juridisk källkritik 
under hela sex terminer av tvångskunskap, innan han bereds möjlighet att hämta andan inför de 
avslutande fria valen. För historikern ser det annorlunda ut, med läroböcker som presenterar en 
rik flora med metoder, perspektiv och teorier,  och vars studium är tänkt att löpa parallellt 337

med en typ av ren kunskapsinstudering som saknar sin motsvarighet vid Uppsalas juristutbild-
ning. Källkritiken bereds hos historikern följdriktigt en annan uppmärksamhet och ett sådant 
tillfälle förtjänar särskilt omnämnande.  

Historisk tidskrift hade för ett drygt decennium sedan ett temanummer om källkritik, med 
bidrag från åtta professorer i historia. Redaktören Lars M. Andersson inleder temanumret med 
följande observation: ‘Centralt i denna praktik står källkritiken. Eller gör den det? På senare år 
förefaller det som att källkritiken har fått maka på sig. Allt fler historiker använder källor ur 
kvarleveaspekten och de källkritiska resonemangen, om de över huvud taget förs, tenderar att 
ges allt mindre utrymme i avhandlingar. Vad beror denna utveckling på? Är den en följd av ”
vändningen mot språket” eller är poststrukturalismen bara en behändig syndabock? Behöver 
källkritiken moderniseras, uppdateras, rent av vidgas? Är källkritiken ett uttryck för sunt 
förnuft? Är den en förutsättning för historikernas sanningsanspråk? Hur skall vi förhålla oss till 
sanningskravet? Har det rentav blivit dags att utmönstra det ur historievetenskapen? Dessa och 
många andra frågor diskuteras i föreliggande temahäfte, ägnat källkritiken.’  338

Dessa och många andra frågor diskuteras inte bland rättshistoriker, vare sig i temahäften 
eller andra sammanhang, och det är olyckligt. Vad detta beror på är svårt att med någon 
bestämdhet uttala sig om, givet den rent allmänna tystnaden kring ämnets mål och medel, allt 
sedan Elsa Sjöholms kritik. Kan det bero på att dagens svenska, och nordiska, rättshistoriker 

 Louise Berglund, ‘Källor och metod,’ i Louise Berglund och Agneta Ney, Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och 336

metod, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 147.
 Bland den typ av litteratur som tar sikte på allt från student till forskare kan nämnas följande, efter vad författaren har 337

erfarit, mer frekvent återkommande läroböcker: Anders Florén, Henrik Ågren och Susanna Erlandsson, Historiska 
undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, Tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018; 
Martin Gustavssom och Yvonne Svanström (red.), Metod: guide för historiska studier, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 
2022; Louise Berglund och Agneta Ney, Historikerns hantverk: om historieskrivning; Stig Ekman, Per Thullberg och Klas Åmark 
(red.), etodövningar i historia: historisk teori, metod och källkritik. [1], Studentlitteratur, Lund, 1993; Thomas Lindkvist (red.), 
Metodövningar i historia: historisk teori, metod och källkritik. 2, Studentlitteratur, Lund, 1996; Stellan Dahlgren och Anders 
Florén, Fråga det förflutna: en introduktion till den moderna historieforskningen, Studentlitteratur, Lund 1996. Icke att 
förglömma: Torstendahl, Introduktion till historieforskningen. Böckerna uppvisar såväl en stark kontinuitet som individuella 
variationer, men helhetsintrycket är av en studentlitteratur, som utgår från en tydlig vetenskaplig konsensus kring centrala 
metodologiska och teoretiska spörsmål.

 Lars M. Andersson, ‘Redaktören har ordet,’ Historisk tidskrift 125:2 (2005) s. 1.338

161
161



nästan uteslutande är rena jurister utan formell historisk bildning, varför historisk källkritik 
kommit att betraktas som liggandes utanför deras intressesfär? 

2. Juridisk källkritik. Man kan naturligtvis dra vilka slutsatser man önskar, genom att anlägga 
lämpliga utgångspunkter och anpassa premisserna i enlighet, men det har föreslagit ovan, att 
juristen mer än någon annan bedriver källkritik. Vad är källkritik om inte just den praktiska 
juridiska metod, som varje student lär sig dag ut och dag in och som, annorlunda formulerat, 
kunde benämnas rättskällekritik? 

Denna avhandling tvekar därför inte att använda uttrycket juridisk källkritik, om än 
begränsat, parallellt med historisk källkritik, men det måste klargöras att en juridisk källkritik är 
mer komplicerad än historisk. Medan historievetenskapen är relativt enhetlig, där historiker må 
bråka om enskildheter inom ramen för en i stort fungerande historievetenskap, stöter jurister 
nog så ofta på bestyr kring frågeställningar och utgångspunkter. Det följer inte av en gällande 
rätt en på något sätt enhetligt upplevd giltighet. En praktisk juridisk källkritik är normalt sett 
inte densamma källkritik som den, som hör en rättsvetenskaps teoretiska självbild till. Hellners 
påminnelse om sin egen framställningstekniska resa – ‘Jag har också i viss mån förändrat min 
syn på det ämnesområde som detta arbete omfattar. Betydelsen av systematiken för att finna 
problemen och urskilja de allmänna principerna har framträtt tydligare än tidigare.’ – talar för 
studenten i kontraktsrätt på andra terminen sitt tydliga språk: ‘Ofta kan en erfaren jurist 
bemästra konsekvenser och inkonsekvenser i rättssystemet utan hjälp av en teoretisk fram-
ställning, på grundval av sina genom praktisk verksamhet förvärvade kunskaper. Också en 
student kan ofta förstå hur särskilda regler fungerar utan att känna till sammanhangen med 
andra regler. Stundom är den teoretiska kunskapen överflödig, genom att särskilda lagstadgand-
en och rättsfall ger tillräckligt klara besked, även utan förståelse för sammanhangen. På detta 
område liksom på alla andra fordrar dock en kvalificerad verksamhet teoretiska insikter, och en 
uppgift för den rättsvetenskapliga litteraturen är att förmedla sådana.’  Professorn vid 339

universitet betraktar ofta källan på ett i särskilda hänseenden avvikande sätt jämfört med den 
rättstillämpande praktikern ute i arbetslivet. Dessa särskilda hänseenden hör ofta samman med 
de grunder, som betraktas som vetenskapliga och för karriären meriterande, allt medan en 
praktisk jurist har att möta sin arbetsmarknad och anpassa källkritiken i enlighet.  

Till detta kommer skiljaktigheter discipliner och eventuella skolbildningar emellan. En 
civilrättare lär därtill betrakta saken annorlunda jämfört med förvaltningsrättaren, och inom 
civilrätten kan det uppstå så stora skillnader i synen på källmaterialet, att civilrättare knappt ens 
kan hålla ett seminarium utan att först gräva ned stridsyxan. Dessa skillnader må vara som de 
vill, de spelar mindre roll för avhandlingen. Det viktiga är inte att söka utröna rätt eller fel, 
kyrka eller heretisk sekt, men väl att identifiera de relevanta spörsmål som påverkar synen på 
källmaterialet. Främst bland dem gäller rättsbegreppet och historiekonceptionen. Vad menas 
med ordet ‘rätt’? Vilket historiskt material i termer av förarbeten och rättsfall har en jurist att 
beakta? Med flera spörsmål. 

3. Rättshistorikerns källkritik. Förr eller senare måste varje juridisk fakultet ställa sig frågan, 
var rättshistorikern hör hemma i denna berättelse. Rättshistorikern är ju vid juridisk fakultet 
men det råder uppenbar oklarhet kring vad som menas med såväl rättshistoria som rätts-

 Hellner/Hager/Persson, 2020, s. 15.339
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historiker. Har rättshistorikern att beakta historisk källkritik? Och vad gäller juridisk källkritik, 
hur har rättshistorikern att förhålla sig till rättsbegreppet och historiekonceptionen? Givet att 
avhandlingen utgår från historisk metod i kombination med jurisdiktionellt avgränsad juridisk 
kunskap, betyder det att källkritiken anpassas i enlighet. Historisk källkritik är därmed relevant, 
men hur skall en sådan förstås när det gäller juridiskt källmaterial, i synnerhet som rätts-
begreppet varierar i tid och rum? Och hur skall en juridisk källkritik förstås, när ett juridiskt 
material är historiskt men inte kan underkastas en normal historisk förståelse? 

Avhandlingen tar i det följande upp historisk källkritik till diskussion för att bereda diskuss-
ionen markkänning. Den juridiska källkritiken är mer svårfångad och tas upp i skilda avsnitt. 
Det viktiga är, att läsaren är medveten om att avhandlingen saknar intresse av någon särskild 
juridisk eller historisk förståelse. Det väsentliga är att problematisera juristen och juridiken, för 
att på en huvudsakligen skadebegränsande väg föreslå en vetenskaplig grund inom svensk rätts-
historia, som i sin tur kan fylla det tomrum som frånvaron av ens en relativt enhetlig forskar-
utbildning i ämnet skapat. 

III. Självkritik 

Diskussionen kan därmed återvända till redaktör Lars M Anderssons fråga i Historisk tidskrift, 
i vad mån källkritiken alltjämt äger en central roll i historikerns praktik. Av bidragen i tema-
numret att döma så spelar källkritiken en alltjämt betydelsefull roll, men det är också tydligt att 
man som läsare hamnar i vad som kunde benämnas en källkritisk gråzon, där man förs mellan 
dem som insisterar på sanningsbegreppet  och andras förslag på att utmönstra det ur historie340 -
vetenskapen, med hänvisning till ‘att sanningsbegreppet ställt till mängder av bekymmer för 
historikerna – bekymmer som de egentligen inte behöver känna,’  bara för att nämna ett 341

exempel. Bidragen tar i övrigt upp tanken om ‘källor som man betraktar som kvarlevor,’  342

bruket av sunt förnuft,  eller varningens finger därför!,  en positiv syn på postmodernismens 343 344

bidrag till ‘att skapa meningsbärande berättelser om vårt förflutna,’  eller en generellt sett mer 345

återhållsam syn, om än med påminnelsen om behövligheten av ständig förnyelse från en ‘given 
plats inom historievetenskapen, dels att den i förening med en utvecklad textanalys kan 
användas konstruktivt och inte bara för den nedbrytande verksamhet som den så länge ensidigt 
har förknippats med.’  Bilden är brokig och intressant, men även av begränsad relevans för 346

rättshistorikern. Vad som behövs är en kompletterande tanke om självkritik och hur denna kan 

 Göran B. Nilsson, ‘Historia som vetskap,’ Historisk tidskrift 125:2 (2005) s. 199; Arne Jarrick, ‘Källkritiken måste uppdateras 340

för att inte reduceras till kvarleva,’ Historisk tidskrift 125:2 (2005) s. 219.
 Rolf  Torstendahl, ‘Källkritik, metod och vetenskap,’ Historisk tidskrift 125:2 (2005) s. 213; Roddy Nilsson, ‘Postmodernism, 341

källkritik och historieskrivning,’ Historisk tidskrift 125:2 (2005) s. 233–248.
 Maria Ågren, ‘Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik. Några synpunkter på källkritikens roll i dagens historie342 -

forskning,’ Historisk tidskrift 125:2 (2005) s. 252.
 Nilsson, Historia som vetskap, s. 190, n. 2.343

 Nilsson, Postmodernism, källkritik och historieskrivning, s. 239, 244; Ågren, Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik, 344

s. 250.
 Nilsson, Postmodernism, källkritik och historieskrivning, s. 245.345
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meningsfullt kopplas till den för rättshistoriografin så särpräglade tendenskritiken. Här kommer 
Maria Ågren in med sitt bidrag: ‘Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik.’   347

4. Maria Ågren, ‘Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik.’ Ett klargörande måste inlednings-
vis göras. I god allmänvetenskaplig anda meddelar Ågren att källkritiken inte är ‘det som 
särskiljer oss från andra empiriska vetenskaper, utan tvärtom det som förenar oss med dessa.’  348

Hur skilda vetenskapare mer konkret ser på denna utsträckta hand är svårt att veta, men 
slutsatsen förtjänar att användas som utgångspunkt. Däremot måste klargöras att den historiska 
källkritiken inte utan vidare förenar sig med rättshistoria. Givet att en juridisk källkritik utgår 
från en juridisk empiri och en juridisk logik och vare sig behöver eller ens bryr sig om att 
koppla denna metod till någon annan vetenskaps källkritik, empiri eller logik, så följer att en 
rättshistoriker som använder en dylik juridisk metod, vilken på ett principiellt plan låter jäm-
ställas med en idealistisk metod, ställer sig utanför denna allmänvetenskapliga gemenskap. Den 
gränsdragning som måste göras går mellan empiriska vetenskaper och juridikens idealistiska 
metod, där den förras tvärvetenskaplighet är allmänvetenskaplig i motsats till den senares 
konfessionellt betingade internjuridiska tvärvetenskaplighet.  

5. Källkritikens kärna. Ågren tar upp källkritikens moderna svenska historia, nämner för-
grundsgestalter som Rolf  Torstendahl, Göran B. Nilsson, Christer Winberg och Rolf  Karlbom 
men instämmer med Birgitta Odéns omdöme, att källkritiken inte ‘hör […] till det vi diskuterar 
mest intensivt, trots att disciplinen har utvecklats i nya riktningar under 1980- och 1990-talen.’ 
Som hon ställer frågan: ‘Vem har egentligen diskuterat huruvida dagens forskningsfrågor, om 
till exempel genus, diskurs, identitet och habitus, föranleder oss att omformulera och vidare-
utveckla källkritiken?’ Ågren sammanfattar därefter källkritiken med ett omdöme som följer: 
‘Det som gjort att den traditionella källkritiken – här förstådd som närhets-, beroende- och 
tendenskriterierna – varit så framgångsrik är väl inte bara att den står för det sunda förnuftet 
utan även att den har fästs i vissa distinkta verbala uttryck, som gör att det går att tala om den.’ 
Hennes bidrag skall därför ‘ses som inlägg i en pedagogisk-didaktisk diskussion där en central 
fråga är hur de nya källkritiska insikter som vi faktiskt har skall betecknas.’ Hennes förslag blir 
att man bör ‘utgå ifrån begreppen synlighet, vikt och trovärdighet, och att man skall ta dem i den 
ordningen.’  Under begreppet ‘trovärdighet’ samlar hon den klassiska källkritiken, och även 349

om hon inte avser att ta upp den till förnyad diskussion så bereder hon en god sammanfattning. 
Som följer.  

Ågren anknyter till Torstendahls metodbok från 1966 när hon därefter klargör vad man kan 
benämna källkritikens kärna: ‘”Källkritiken är de kritiska test historikern använder för att avgöra 
om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej.” Så 
definierades källkritiken i Rolf  Torstendahls metodbok från 1970, och det är den innebörden 
ordet fortfarande har, när det idag används av professionella historiker.’ Mer konkret betecknar 
den ‘en uppsättning metodregler eller mentala rutiner som historikern förutsätts följa i alla 
lägen, i syfte att förhindra förhastade slutsatser.’ Därefter klargör hon det för härvarande 
avhandling så centrala, nämligen att ‘[i]nskottet ”för ett bestämt syfte” är viktigt; det anger att 
det inte finns några i absolut mening bra eller dåliga källor, utan att deras användbarhet är 

 Ågren, Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik, s. 249–262.347

 A.a., s. 251.348

 A.a., s. 249 ff.349
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beroende av frågeställningen.’ Inte nog därmed, noteras bör den kunskapsskeptiska hållning 
som avslutar sammanfattningen: ‘I överförd bemärkelse kommer källkritiken ofta att stå för 
nykter distans, skepsis och rigorös intellektuell självdisciplin – ”källan påstår A, och det vore 
väldigt frestande att ta fasta på detta, men jag gör det inte, för jag vet att källan saknar trovärdig-
het”.’  Därmed har Ågren berett läsaren med ord som ‘vetenskapligt användbara’, ‘bestämt 350

syfte’ samt ‘nykter distans, skepsis och rigorös självdisciplin’, vilka samtliga förtjänar att noteras 
som vore de ett mantra för härvarande avhandlings empiristiska vetenskapssyn.  

Det finns anledning att komplettera denna inledande bild av källkritiken med en hastig blick 
på den historievetenskapliga litteratur, som studenten i historia förväntas läsa och göra till sin. 
Det är trots allt skolningen av historikern, som är av särskilt intresse för avhandlingen, givet det 
problem källkritiken bereder den rättshistoriker, som – likt prästen, musikern och konstnären 
som idkar historieskrivning – inte kan ta den allmänhistoriska prägling, och det med denna 
förbundna historievetenskapliga produktansvaret, för givna. 

Stellan Dahlgren och Anders Floréns relativt omfattande Fråga det förflutna från 1996 
menar med källkritik ‘en kritisk källundersökning,’ som också ‘innefattar […] en bestämning av 
källans tillkomstförhållanden.’ De medger att den kan ‘ses som något ganska andefattigt,’ men 
‘är fortfarande en oundgänglig del i den vetenskapliga historikerns arbetssätt.’ I anslutning till 
detta tar de upp till diskussion hermeneutisk metod, med dess textanalytiska fokus på anakron-
ismer samt det kulturantroplogiska ‘thick description’ från Clifford Geertz, med tydlig relevans 
för härvarande diskussion. Frågan om kommensurabel kunskap, analogier samt bruket av 
idealtyper, med en höjt varningsfinger för faran med anakronismer, hör till avsnittet om kom-
parativ metod, som ‘i sista hand [bör] syfta till att nå en förklaring,’ allt medan läsaren finner 
‘funktionell’ idéanalys, och som påminner om juristens funktionella analys, under rubriken ‘idé 
och mentalitetshistorisk analys.’  Louise Berglund och Agneta Neys bok Historikerns hantverk 351

från 2015 bereder läsaren med en genomtänkt men ganska intetsägande allmängiltighet.  Den 352

fortsatta diskussionen tangerar mycket av det allmängods som berörs i denna avhandling, 
exempelvis det principiellt gränslösa källmaterialet, synen på avgränsningar och urval som 
metodfrågor samt ett bifall till komparativ metod, om än med ett annat syfte än juristens.  De 353

två volymerna Metodövningar i historia 1 och 2 bidrar inte med något nämnvärt avvikande. 
Den första volymen ger ett mer elementärt intryck medan Tomas Lindkvists inledning till den 
andra volymen är av intresse. Han benämner källkritik en ‘metod,’ om än ‘ingen exakt metod,’  354

med det senare tillägget, att ‘[k]ällkritik är ett sätt att ställa frågor.’ Av värde är hans koppling av 
källkritiken till historiesynen, i synnerhet när något bedöms vara ‘färgat av upphovsmannens 
historiesyn.’ Det är klargörande, vilket även gäller den sammanfattning som följer: ‘Källkritik 

 Ågren, Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik, s. 251, cit. Torstendahl, Introduktion till historieforskningen, s 89.350

 Dahlgren och Florén, Fråga det förflutna, s. 191 ff., 197 ff., och 200.351

 ‘Den mest grundläggande anledningen till att vi ägnar oss åt källkrktik är följande: vi vill så gott vi förmår vara säkra på 352

att vi mäter det vi vill mäta, och att vi inte drar alltför enkla slutsatser som egentligen inte bär. Alla typer av källmaterial […] 
kan användas i undersökningar. Det gäller bara att ha kunskap om just det ena eller det andra materialets egenheter och 
källvärde. Dessutom måste källan kunna ge svar på den fråga som ställts. Förhållanden ska kunna undersökas på ett 
kontrollerbart och övertygande sätt. Det ska alltså gå att dra någorlunda hållbara slutsatser.’, Berglund och Ney, Historikerns 
hantverk, s. 149.

 Berglund och Ney, Historikerns hantverk, s. 153, 155, och 161 f.353

 Dahlgren och Florén väljer att sätta frågetecken efter ordet metod: ‘Källkritiken (“den historiska metoden”?)’, Dahlgren och 354
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innebär att man frågar i vilket sammanhang, hur och för vilket syfte en skrift är tillkommen. 
Vem har skrivit? Varför har det skrivits? Klarläggandet av detta är i sig en förutsättning för att 
kunna ställa relevant frågor till källmaterialet.’ Av särskild kontrastverkan mot juristens 
kunskapsoptimistiska kunskapssyn är, hur Lindkvist sedan kopplar det sagda till uttalandet, att 
‘[d]et principiella tvivlet är det som kännetecknar – eller bör känneteckna allt umgänge med 
källmaterial; att alltid söka efter efter alternativa förklaringar.’   355

Den sammantagna läsningen av såväl temanumret som den historiska kurslitteraturen är 
givande. Den bereder en tämligen klar bild av synen på historikern, men även på källan i käll-
kritiken. Avsikten med detta kapitel är inte att göra historievetenskapens interna debatt någon 
rättvisa genom en redogörelse för synen på källkritik och dess ställning i dag. Saken gäller 
juristen och den juridiska kunskapen, och här måste en invändning anmälas. Den källkritik som 
förmedlas av den historikerinterna litteraturen tar alltför uteslutande sikte på källan. Uppdel-
ningen i litteratur och källa följer. För att citera Anders Florén, Henrik Ågren och Susanna 
Erlandsson i Historiska undersökningar från 2018: ‘Uppdelningen mellan litteratur och källor är 
alltså ibland svår att upprätthålla och kan tyckas onödig. Den är dock viktig för att redovisa hur 
en viss text har använts i ett vetenskapligt arbete. En forskare som inte beaktar skillnaden 
riskerar att blanda samman andras resultat med sina egna.’  Resonemanget är begripligt, men 356

problemet för rättshistorikern, som för kyrkohistorikern, musikhistorikern, med flera, är ju 
praktikern, det vill säga juristen, och med juristen: litteraturen. Så länge källkritiken tar be-
greppsligt sikte på källan, på bekostnad av den problematiska litteraturen, står rättshistorikern 
utan källkritiskt sammanhang, redskap och instruktion. Resultatet kan bli just den blindfläck, 
som präglar rättshistoriografin. Det man saknar språk för, undslipper alltför lätt en behövlig, 
rent av oumbärlig, kritisk granskning. Det är därför Maria Ågrens bidrag från temanumret 
förtjänar att särskilt uppmärksammas.  

6. Synlighet och vikt. Efter denna genomgång diskuterar Ågren vad hon menar med ‘syn-
lighet,’ i grund ett slags allmänna insikter som engelskan benämner ‘tacit knowledge’, exempel-
vis historisk ‘osynlighet’ eller ‘dold historia’ samt relevanta ‘kringkunskaper.’ Dessa kopplar hon 
i sin tur till ambitionen att i syntesen sträva efter ‘helhet’ eller ‘histoire totale’ i enlighet med opti-
mumnormer.   357

Efter synlighet följer begreppet ‘vikt’, med vilket Ågren förstår en ‘relevans’ och en 
‘representativitet’ som kopplas till helhetsambitionen. Juristen torde inte ha problem med att 
förstå den grundläggande tankegången kring i synnerhet representativitet, det vill säga viljan att 
‘få veta om ett fenomen är vanligt, centralt och betydelsefullt, eller om det är ovanligt, udda och 
perifert […] för besvarandet av vår fråga,’ givet den ‘vägledning beträffande på vilket sätt över-
sikter och synteser skall skrivas’ som Ågren ålägger historikern: ‘Ty så fort det blir aktuellt att 
sammanfatta vårt vetande om en viss tid, ställs vi inför behovet att kunna värdera betydelsen av 
olika resultat, som hänför sig till olika samhällsdelar. Eftersom det hela tiden finns ett såväl 
inomvetenskapligt som utomvetenskapligt behov av översikter och synteser – både för att fast-

 Lindkvist (red.), Metodövningar i historia 2, s. 7 ff.355

 Florén, Ågren och Erlandsson, Historiska undersökningar, s. 74.356
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ställa state of  the art inom forskningen och för att skriva läroböcker – måste historikerna ta på sig 
uppdraget att bedöma vikt, för det finns inga andra som är bättre skickade att göra det.’   358

7. Självkritik. Poängen med att ta upp Maria Ågrens artikel är å ena sidan att förmedla en 
uppdaterad och samtidigt mer allmänt hållen syn på källkritiken, vilken alltså i stort bekräftar 
Torstendahls förståelse. ‘I sak är det inget som skiljer mitt synsätt från den mer abstrakta 
definition som Torstendahl formulerade 1970 – där källkritiken ses som en del av validitets-
prövningen – men jag tror att vi idag kan vinna på att konkretisera källkritiken och formulera 
den på nya sätt.’  Därutöver kompletterar hon källkritiken med en ny term, självkritiken. Men 359

först ett par sammanfattande ord om synlighet och vikt.  
Kompletteringen av synlighet och vikt fokuserar såväl källkritiken på ett välkommet sätt 

samtidigt som det kanske tydligare än annars knyter an till rättshistorikerns historiska blick. Det 
kan naturligtvis bero på att Ågren arbetar mycket med rättshistoriskt material. Juridiken 
tenderar att lyfta fram det anonyma och allmänna på viss bekostnad av det individuella aktörs-
perspektivet. Som hon uttrycker konsekvensen av vikt och representativitet: ‘Idag använder vi i 
stor utsträckning källorna som kvarlevor. Dessa ses mindre ofta som uttryck för en individs 
uppfattningar och ståndpunkter, utan vi tänker oss snarare att källorna återspeglar samhälls-
fenomen av mer kollektiv art. […] Ofta tänker vi oss diskurser eller konstruktioner som en 
sorts mönster eller regelbundenheter som kan avläsas i källornas språkliga uttryck. Mönstren 
uppfattas inte som personliga och individuella, utan som anonyma och allmänna. Frågan är 
vilken typ av källkritik som här krävs.’ Genuskonstruktion är ett exempel på frågor som anmäler 
sig, men även, och kanske i synnerhet, mångstämmigheten i källans skilda aspekter. Och rätts-
historikerns erfarna blick avslöjar sig hos Ågren i följande: ‘Många av de frågor som man 
arbetar med idag förutsätter en ganska liberal syn på viktfrågan. Vi har med andra ord en upp-
fattning som innebär att en källa kan förstås på många olika plan, att den kan vittna om fler 
saker än bara en, att den har flera stämmor. Rålambs text kan läsas som en strikt juridisk text, 
men vi kan också avläsa en ekonomisk, en religiös och en genusrelevant stämma i den. Att vi 
ser källorna som mångstämmiga ser jag som ett metodiskt framsteg; det handlar om en sensibilitet 
för källornas olika tolkningsmöjligheter som är värdefull. Men kan man utläsa hur mycket som 
helst ur en källa? Finns det en gräns för vad den kan utnyttjas till? Hur många och starka belägg 
krävs för att vi skall känna oss övertygade?’   360

Ågren anser sig på ovan redovisade sätt komplettera, ej justera, källkritiken genom att ge ‘en 
bredare explicit innebörd’ genom att skapa ‘begrepp för en del av den tysta kunskap som 
historiker besitter.’ Men slutklämmen bjuder på vad som i viss mån torde framstå som en juster-
ing, i vart fall av perspektivet. ‘Men räcker det med att bredda källkritikens innebörd?,’ frågar 
hon retoriskt. ‘Behöver inte disciplinen dessutom skapa sig ett begrepp för en helt annan typ av 
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 A.a., s. 258 f.360
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– nödvändig – kritisk reflexion?’  Och visst är det så, i i synnerhet inom rättshistorisk forsk361 -
ning, som har att källkritiskt granska ej endast källan utan även rättshistorikern i egenskap av 
jurist.  

Hennes slutsats förtjänar att citeras i helhet, givet hur nära tankegången tangerar av-
handlingen:  

År 1906 gjorde Marc Bloch en dagboksanteckning, i vilken han jämförde naturvetenskapsmannen med 
historikern. Bloch menade att den förre ”deals with simple phenomena that pass only through his 
consciousness” medan historikern ”deals with ’psychosocial’ phenomena that pass through both his and 
the historical agent’s consciousness”. 

Det viktiga är inte om jämförelsen med naturvetaren var riktig, utan vad Bloch sade om historikern. Han 
pekade nämligen ut två väsentliga epistemologiska komplikationer som är förknippade med uppgiften att 
skaffa sig kunskap om det förgångna: att empiriska data skall filtreras genom människor två gånger, först 
genom den, som skapat källan, och sedan genom historikern, som använder källan. Den första 
komplikationen brukar vi säga att vi hanterar med hjälp av källkritik; den är vårt sätt att analysera källans 
tillkomstsituation och vår möjlighet att bedöma vilka slutsatser som kan dras av källan. Den andra 
komplikationen – datas filtrering genom oss själva – brukar vi inte inbegripa i källkritiken. Vi har i själva 
verket ingen egentlig term för detta. Men varför inte tala om det som självkritik?  

Den självkritik som forskaren behöver är förstås insikten om att det vi förmår se och förstå av det 
förgångna inte enbart begränsas av källornas skevhet och fragmentariska bevarandegrad. Det begränsas 
även av oss själva, av brister i vår beläsenhet och slutledningsförmåga, i vår fantasi och mänskliga 
erfarenhet. Synlighetskriteriet är därför viktigt inte bara inom källkritiken, utan även inom självkritiken. 
Vad är det jag ser – och vad är det jag inte ser? Sebastian Olden-Jörgensen har uttryckt detta i sin lilla fina 
bok om källkritik på följande sätt: ”Mistaenksomhed over for kilderne [...] det er hvad man normalt forstår 
ved kritisk sans. Den vigtigste form for kritisk sans er imidlertid den, man udöver over for sig selv.”  362

En fråga som anmäler sig är, i vad mån Ågren med självkritik ej endast kompletterar och just-
erar, utan mer egentligen går utöver källkritiken. Självkritik tar ju inte sikte på någon existerande 
källa, utan på det aktiva skapandet av en ny källa, det vill säga denna nya källas författare, histor-
ikern. Detta antyder en problematisering av den forskningen föregående inskolningen och 
utbildningen. Överförd på rättshistorien, berör självkritiken forskarens juridiskt inskolade rätts-
begrepp, normalt sett präglat av en stundande praktisk juridisk yrkesbana, samt det rättsbe-
grepp som forskaren behöver internalisera för att möjliggöra ett möte med, eller, annorlunda 
uttryckt, bereda plats för ett i tid eller rum främmande rättsbegrepp. När rättshistorikern läser 
in en inskolad förståelse från det inskolade rättstillfället in i det forskande rättstillfällets gärning, 
vilket kan ske såväl okritiskt och oreflekterat som helt medvetet, med konsekvens att förståelsen 
av den i tid eller rum främmande juridiken förvrids, är det ur ett källkritiskt perspektiv att förstå 
som ett tendentiöst skapande av en ny källa. Tendenskritiken som självkritik tar därmed sikte på 
forskningen och forskaren, men fråga är om detta inte mer egentligt har att göra med 
vetenskapssyn.  

En jurist som är sin juridiska källkritik trogen agerar ju metodologiskt helt korrekt genom 
att projicera denna rättskällekritiska förståelse på ett historiskt material, vare sig detta är ett pre-
judikat eller ett förarbete som används av samtliga praktiker eller ett mer avlägset material som 

 Ågren, Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik, s. 259. Som Dahlgren och Florén påminner sina läsare, ansåg Kristian 361

Erslev att källkritiken kunde kompletteras med vad han benämnde ‘realkritik’: ‘Med det menade han bland annat vad som 
här anses som utnyttjande av andra ämnens vetenskapliga metoder. Men han menade också med realkritik användningen av 
den allmänna världsuppfattning som bygger på bland annat modern naturvetenskap.’, Dahlgren och Florén, Fråga det förflutna, 
s. 191. Det rör sig i riktning mot den självkritik, som avhandlingen tar sikte på, och verkar även resonera väl med Maria 
Ågrens syn. 

 Ågren, Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik, s. 260, cit. Mark Bloch, Notebook 7 October 1906; återgivet efter 362

Marnie Hughes-Warrington, Fifty Key Thinkers on History, London & New York 2000, s 9. Samt Olden-Jörgensen 2001, s 
33. 
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mer sällan används av praktiserande jurister men väl av juridiska rättshistoriker, exempelvis en 
hänvisning till Savigny eller till romersk rätt. En jurist som däremot tar sikte på främmande 
juridik i tid eller rum, med avsikt att bereda denna främmande juridik dess egna rättvisa och ej 
någon av juristens inskolade och konfessionellt betingade förståelse, har ju för detta rent teoret-
iska syfte att använda sig av en helt annan källkritisk apparat. Dessa skilda källkritiker kan alltså 
befinnas vara helt korrekta, och en och samma forskare kan mycket väl tillämpa dem, men för 
varje forskningstillfälle så följer ett för detta tillfälle särskilt syfte. Forskaren kan ena dagen ta sig 
an en källa utifrån ett praktiskt juridiskt syfte för att nästa dag ta sig an densamma källa utifrån 
ett rent teoretiskt syfte. Forskaren kan med andra ord tjäna två herrar, juridik som historia, så 
länge varje syfte bereds sin vetenskapssyn. Och med den, en källkritik.  

IV. Tendenskritik 

Forskning som tar sig an främmande juridik i tid och rum måste först ställa in kompassen med 
hjälp av en för syftet anpassad vetenskapssyn. Rättsbegreppet och historiekonceptionen anpass-
as i enlighet. Problem uppstår med andra ord inte när förståelsen av en viss källa anpassas, om 
anpassningens tendens hör till uppdraget. Problem uppstår när det inte hör till uppdraget. Det 
är med historisk källkritik som med juridisk källkritik, att den mest centrala kritiken är tendens-
kritiken. Men för den rättshistoriska forskningen är det inte främst källan som utgör ett veten-
skapligt problem utan forskaren. Med andra ord handlar det om tendenskritik inom ramen för 
den självkritik som följer av vetenskapssynen. Det förtjänar att återkoppla till den moderna käll-
kritiken som den framställs hos Torstendahl 1971, med viss komplettering av R. G. Colling-
woods postumt utkomna The Idea of  History från 1946, för att tydliggöra vad som avses.  

8. Tendenskritik. Tanken med källkritik är att historikern har ett ansvar att granska, analysera 
och värdera en källa, för att på så vis utröna vad för slags kunskap som står att vinna ur den. 
För att tala med Torstendahl, så är ‘[k]ällkritik […] de kritiska test historikern använder för att 
avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej.’  363

Traditionellt så har källkritik inneburit ett krav på att historikern granskar källan utifrån vad som 
benämnts ett krav på samtidighet samt utifrån ett beroendekritiskt perspektiv. Därutöver 
figurerar även ett krav på tendenskritik, vilket är av särskilt intresse för juridiken.  

‘Benägenheten att låta personliga intressen färga av sig på en framställning och dess 
historiska påståenden, kallar vi för tendens.’ Källan kan med andra ord antyda att upphovs-
personen haft ett visst intresse av en viss förståelse eller värdering med sammanhangen fram-
ställda på ett visst sätt. ‘Tendens i en framställning kan ta sig mycket olika uttryck,’ samman-
fattar Torstendahl, och det faller på historikern ‘att avslöja sådan tendens, som kan medföra, att 
påståendena med skäl kan misstänkas vara falska.’  Till detta har historikern att förhålla sig 364

kritisk, och måste därför söka att sätta in texten i ett större sammanhang, jämföra den med 
övriga samtidiga texter samt ställa den i relation till annat tillgängligt material, för att på så vis 
undvika att låta det sagda ‘användas som källa i en vetenskaplig framställning för de uppgifter, 
som ligger i linje med tendensen.’   365

 Torstendahl, Introduktion till historieforskningen, s. 89.363

 A.a., s. 94 f.364

 Torstendahl, Introduktion till historieforskningen, s. 95.365
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Den tendenskritiska tankegången må framstå som vetenskapligt allmängiltig, mutatis mutandis, 
det vill säga till fullo tillämpbar även inom juridik som teologi som inom vilken annan kunskap 
som helst. Juristen har att skönja tendenser i tolkning och tillämpning samt även kliva åt sidan, 
när tendensen ligger inbyggd i den egna personen, vad normalt vore att benämna som jäv. 
Tendenskritikens tillämpning måste emellertid beakta skilda arter av kunskap, och där en viss 
historisk kunskap förutsätts inom juridiken, så kan den alltså bli problematisk för historie-
vetenskapen. Hur förhåller sig tendenskriteriet till det uppställda kunskapssyftet? Här gäller 
saken historisk kunskap och inom ramen för denna kunskapsart så saknar juristens intern-
kritiska hållning relevans.  

9. Collingwood, självkritik och den historiske Jesus. Tendenskritik inom historievetenskapen tar i 
egenskap av källkritik normalt sett sikte på källan. Men bortom källan så måste, som ovan dis-
kuterats, fokus även sättas på den historiker som har att förmedla källmaterialet. Detta har alltså 
inte uttryckligen skett inom svensk källkritik, men visst kan självkritiken sägas ligga inbyggd i 
den vetenskapssyn som alltsedan Torstendahls avhandling måste ses i samband med käll-
kritiken?   366

Tendensen kan med andra ord ses som ett mynt med två sidor, källa som historiker. Ut-
gångspunkten är enkel nog. Historikern och arkeologen R. G. Collingwood skriver i The Idea 
of  History från 1946 om svårigheterna och ansvaret att skriva tendensfritt. ‘Tendentious 
history’ är, klargör han, den historia som skrivs när ‘the moral has got inside the process of  
historical thought and has played a decisive part in determining its conclusion.’ Och ‘[t]endent-
ious history, so understood, is commoner than might appear at first sight. It is normal where 
the historian is personally and immediately attached to one of  the parties in the events he is 
describing.’  Formuleringen ‘the moral has got inside the process of  historical thought and 367

has played a decisive part in determining its conclusion’ är i sin träffsäkerhet och kärnfullhet 
svårslagen.  

Ett berömt exempel på potentiellt tendentiös historieskrivning, där historiker erfarit svårig-
heter att distansera sig från föremålet, är försöken att återge den historiske Jesus. Frågan har 
återkommande ställts, i vad mån det alls vore möjligt att inte skriva tendentiöst, det vill säga 
utan projicering av den egna personen på den historiske Jesus man därmed sökte att framställa. 
Teologen David Gowler tar upp spörsmålet i ett teologiskt uppslagsverk och nämner särskilt 
den tyske teologen Rudolf  Bultmanns studier kring Entmythologisierung, vilka resulterade i slut-
satsen, att forskaren måste hålla i sär ‘the historical Jesus from the historic Christ, the true 
object of  Christian faith, because faith is independent of  tendentious historical research.’ Sikte 
tas därmed på forskarens tro och vetande. Enligt Gowler, resulterade Bultmanns forskning i en 
period som kännetecknades av ‘the ”no quest period,” which brought ”the eclipse of  the 

 Det kan även sägas om Lindkvists fråga: ‘Källkritik innebär att man frågar i vilket sammanhang, hur och för vilket syfte 366

en skrift är tillkommen. Vem har skrivit? Varför har det skrivits? Klarläggandet av detta är i sig en förutsättning för att kunna 
ställa relevant frågor till källmaterialet.’, Lindkvist (red.), Metodövningar i historia 2, s. 9 f. Berglund ställer en liknande fråga, 
men hänför den direkt till tendenskriteriet: ‘Det viktiga är att föra ett ingående resonemang om vilka faktorer som kan ha 
påverkat informationen i materialet. Vem har skapar materialet? När och var har det skapats? Vilket har syftet varit? 
Källmaterial kan aldrig läsas rakt av. I stället måste vi tolka det och sätta in det i ett större sammanhang.’, Berglund, Källor och 
metod, s. 149. Ersätter man ‘källan’ med ‘litteraturen’, vilket ord som ‘skrift’ (Lindkvist) ‘material’ (Berglund) tillåter, 
fokuseras blicken på författaren. Det handlar om sammanhang, och varken Lindkvist eller Berglund skrev sina läroböcker 
med sikte på yrkesutbildade jurister eller präster, i egenskap av, nog så ofta, självskolade historiker.

 R. G. Collingwood, The idea of  history, Clarendon, Oxford, 1946, s. 397 ff.367
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historical Jesus”,’ om än intresset inte till fullo utslockande.  Frågan om den historiske Jesus är 368

ett intressant exempel på hur källkritik kan kopplas till en vetenskapssyn, men det är även 
rättens historia.  

10. Rättshistorisk källkritik. (a) Ofri undervisning. Så långt historisk forskning. Men vad gäller 
inom rättshistorieskrivningen? Källkritiken må för en rättshistoriker röra andra typer av källa, 
men den principiella hållningen från ett historievetenskapligt perspektiv är densamma. 
Problemet torde emellertid visa sig uppenbart, när historikern står inför konfessionellt beting-
ade källor, och då icke minst rättshistoriska läroböcker, skrivna för jurister och inte historiker. 
När en källa äger ett visst syfte, så måste källan studeras utifrån detta syfte, och när detta syfte 
kopplas till en dogmatik så blir självfallet problemen med förståelsen i enlighet. Som Rolf  
Torstendahl uttrycker det i sin lärobok för forskarstuderande i historia: 

[En] misstanke [om tendens kan] rättfärdigas genom två faktorer. Den första är personens situation, när 
han skrivit ned sina påståenden, vad han syftat till med sin skrift och vilken publik han riktar sig till. Den 
andra är skriftens innehåll. Om skriftens innehåll passar väl tillsammans med personens avsikter och 
intressen, måste vi konstatera att den kan vara tendentiöst förvriden. Det innebär, att tendenskriteriet är 
uppfyllt, och att vi alltså har skäl att misstänka att påståendena är falska.   369

När tal är om ‘personens situation’ samt ‘skriftens innehåll’ så är det uppenbart att en rätts-
historiker kommer i skottgluggen. Och förhoppningsvis skönjer rättshistorikern en kluvenhet i 
egenskap av försöken att vara såväl jurist som historiker, varmed diskussionen vore åter själv-
kritiken. För vad gäller en rättshistoriker som skriver för en student som skall bli jurist, och som 
i denna sin egenskap är förpliktigad att internalisera ett dogmatiskt förhållningssätt, som i sin 
tur kan styras, dirigeras och direkt påverkas av den historieskrivning som redogör för dogmen? 
Det är ju trots allt juridikstudentens behov av korrekt juridik, som betingar rättshistorikerns 
pedagogiska uppdrag och inte omvänt. En lärobok i rättshistoria reduceras därmed till just den 
typ av historieskrivning som presumeras skyldig, det vill säga tendentiös, och som måste söka 
att exculpera sig i ett slags omvänt bevisförfarande. Men här gäller andra spelregler, och rätts-
historikern kan knappast klandras. För om en lärobok är tendentiös därför att den bör vara 
tendentiös, hur kan man då tala om klander eller skuld? Så länge en historiker skriver för 
jurister, så kan man inte klandra historikern för att inte ha skrivit för historiker.  

En källa kan alltså vara tendentiös, samtidigt som en tendens även kan beteckna historik-
erns bruk av källan. I fallet med en lärobok i rättshistoria, avsedd för en obligatorisk under-
visning inom en praktisk yrkesförberedande juristutbildning, så betecknar tendensen följdriktigt 
såväl det ena som det andra, av det enkla skälet att den tendentiösa historieskrivningen ligger i 
läroboksuppdraget. Det är förstås lätt att i denna historieskrivning göra en koppling till 
propaganda, en inte helt orimlig slutsats, även om ansvariga för en juristutbildning naturligtvis 
inte vill skylta med ett sådant epitet. Eller ‘indoktrinering’ för den delen, trots att juristprogram-
met i dag är det enda kvarvarande studium vid universitet där våldsmonopolets ‘doktrin’ på ett 
unikt sätt – ‘ing’ – till varje pris skall ‘in’. Det är därför värt att lyfta fram Torstendahls beskriv-
ning av propagandan för att se hur nära, på ett plan, den ligger den juridiska undervisningen: 
‘Framställningar och påståenden av denna typ [valtidernas skickligt gjorda politiska propaganda] 
kan man kalla tendentiösa genom urval. De behöver alltså inte innehålla några falska påstå-

 David B. Gowler, ‘The Quest for the Historical Jesus: An Overview,’ i Delbert Burkett (ed.), The Blackwell companion to 368

Jesus, Wiley-Blackwell, Malden, MA, 2011, s. 310 [hänvisning till Bultmann 1934; [1921] 1963].
 Torstendahl, Introduktion till historieforskningen, s. 96.369
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enden. Tendensen kommer fram, genom att påståenden läggs fram i en form, som skall locka 
till falska slutsatser. Många historiska framställningar – naturligtvis främst då politiska eller 
ekonomiska intressen berörs – är tendentiösa på detta sätt. I den mån man har tillgång till andra 
vittnesbörd om de historiska förhållanden som skildras, är det naturligtvis inte svårt att avslöja 
tendenser av denna art. […] Om den lockar till flera falska påståenden, som går i samma 
riktning, kan man tala om en tendens.’   370

Ett annat sätt att beskriva läroboksuppdraget vore att nyttja sagans värld, med dess på 
förhand givna lyckliga slut: ‘Slutet gott, allting gott.’ Inom Rechtsgeschichte så nyttjar exempelvis 
Rechtshistoriker diskontinuitet såsom historiografiskt grepp, för att kunna distansera sig från 
oönskad kontinuitet. Därmed slutar studentens Rechtsgeschichte alltid gott. Rättshistoriker saknar 
emellertid de tydliga behov av att markera distans eller konstruera diskontinuitet, som präglar så 
många övriga jurisdiktioner, där krig, tydligare korruption, skiftande politiska lojaliteter, avskaff-
ande eller återinsättande av monarkier, närvaro av totalitära grupper eller lokala partisaner med 
mycket flera ingredienser figurerar och måste tendentiöst bearbetas, men det förändrar i grund 
inte det behov av att bereda studenten en berättelse med ett lyckligt slut.  

Knut Olivecrona visste att uttrycka saken med ett klarspråk som torde upplevas ovant i dag, 
men hans ställningstagande faller väl inom det i princip oförändrade undervisningsparadigm 
som möter dagens student. I en recension av kollegan Alfred Winroths Ur mina föreläsningar 
från 1891, så menade Olivecrona, att det inte ligger något klandervärt, vilket Winroth menade, i 
att den svenske lagstiftare genom historien byggt på de resultat ‘till hvilka praxis kommit.’ 
Lagstiftaren hade, enligt Olivecrona, helt enkelt ‘icke velat bygga på uteslutande teoretiska 
grunder, utan hellre på hvad under en längre tid blifvit vid domstolarna pröfvadt och befunnet 
godt, lämpligt och öfverensstämmande med folkets uppfattning af  det rätta.’ Orden må falla 
annorlunda i dag, men uttalandets inre kärna resonerar till fullo med dagens juridiska under-
visning, med eller utan rättshistoria. Och när det kom till Winroths metod, att följa rätts-
utvecklingen från äldre tid och i främmande rätt, för att sedan utmynna i ‘den gällande svenska 
och utländska rätten i ämnet,’ så fann detta tillvägagångssätt hos Olivecrona ett starkt bifall, 
eftersom en sådan historisk framställningsmetod ‘skänker läsaren intresse för ämnet och det 
ådagalägger för honom, huru civilsationens framsteg uppenbara sig i en allt klarare och 
humanare rättsuppfattning, hvilken gifvit sig uttryck i den moderna, nutida lagstiftningen.’  371

Det var också i detta civilisatoriska ljus han betraktade historiens betydelse i sina föreläsningar, i 
vart fall om man får lita på hans memoarer, där studenterna skulle förstå ‘rättsinstitutens 
utvecklingsprocess [och] huru de ursprungligen uppstått, men med tidernas lopp förändrats för 
att motsvara en högre civilisations fordringar.’  Det blir därmed med rättens historia, som i 372

sagans värld: slutet gott, allting gott.  
11. Rättshistorisk källkritik. (b) Fri forskning. Så långt den bundna obligatoriska under-

visningen. Forskning är däremot fri, och med en fri forskning så följer ett annat syfte och andra 
krav, bland annat krav på att vara fri från tendens. Slutsatsen kan alltså bli den, att man måste 
tillerkänna en från ett historievetenskapligt perspektiv inneboende tendens i själva det rätts-

 Torstendahl, Introduktion till historieforskningen, s. 97.370

 Knut Olivecrona, Litteratur: A. Winroth: 1. Ur mina föreläsningar, Lund 1890, 2. Bilagor till Ur mina föreläsningar, Lund 371

1890, Nytt Juridiskt Arkiv, Afd. II, Tidskrift för Lagstiftning, m. m. 1891, N:r 4, s. 3f. och 5.
 Knut Olivecrona, Hågkomster samlade från en lång lefnad (författade cirka 1900), Stockholm 2008, s. 383 f.372
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historiska läroboksuppdraget, eller den rättshistoriska undervisningen, eftersom det juridiska 
perspektivet kan gälla som god juridik. Den rättshistoriska forskningen, däremot, har att ta sikte 
på ett, från detta pedagogiska uppdrag, paradigmatiskt skilt sätt att förhålla sig till sin läsare. 
Skilda paradigm tar sig skilda uttryck. Läroboken förklarar tendentiöst, att land skall med lag 
byggas, medan forskningen förstår att utgå från vad som kunde förstås som ett historiskt 
faktum, att land med lag byggdes, men lämnar tendensen därhän, för att i stället låta läsaren 
moralisera över det önskvärda i att bygga land med eller utan lag. Detsamma gäller rättsstaten, 
som en forskare inte får förutsätta såsom önskvärd. Och vad gäller den rättssäkerhet, som en 
jurist måste internalisera som ledstjärna för en livstids gärning, så förstår forskaren, att forsk-
ning, som är fri per definition, även i djupare epistemologisk mening är rättsosäker. Att sedan 
en läsare må känna sig provocerad, eller anse statsskicket hotat av självständigt arbetande rätts-
historiker, är en ovidkommande kritik. Givet den ringa läsning som sker av rättshistorisk 
litteratur på våra praktiska juristers fritid, lär en tagen frihet med en upplevd juridisk sanning 
knappast hota mer än en eller annan fakultetskollegas rättspatos.  

Läsaren av en vetenskaplig framställning kan med andra ord inte ställa krav på en juridiskt 
betingad historisk förståelse, utan måste acceptera den historieskrivning som följer av det spe-
cifikt vetenskapliga uppdraget. Och idealiskt sett vore dessa att tydligt hålla isär. Ett problem 
med rättshistorisk forskning är dock, att såväl källa som uppdrag inverkar så tydligt på historie-
skrivningen. Man kunde även göra gällande, att ej endast lagspråket utan även övriga rättskällor, 
samt den med dessa förbundna juridiska metoden, genomsyras av en tydlig tendens och att 
denna alltså i grund vore att likställa med den gällande rättens giltighet, vad som här benämns 
juridikens konfessionalitet. Att bli jurist vore med det synsättet, att stöpas in i en tendens.  

En sådan tendentiös ‘stöpning’ torde vara svår, om inte näst intill omöjlig, att bearbeta. 
Likväl måste en rättshistoriker det, i egenskap av historisk forskare. Som Collingwood påminde 
sina studenter i historia, så kunde all historia sägas vara tendentiös, men tendensen är likväl en 
styggelse, och gåve man efter för frestelsen, bleve historien till advokatur: ‘To succumb to 
[tendentious history] means ceasing to be an historian and becoming a barrister; a good and 
useful member of  society, in his right place, but guilty of  an indictable fraud if  he calls himself  
an historian.’  Det handlar i grunden om att frigöra sig från ändamål som är främmande för 373

den vetenskap som skall bedrivas. Som Rechtshistorikern Franz Wieacker uttryckte saken i Privat-
rechtsgeschichte der Neuzeit från 1967, är den moderna historievetenskapens fordran ‘nach Voll-
ständigkeit, Kritik und zweckfrei verstehender Auslegung ihres Materials…nicht mehr verzicht-
bar.’ Detta får särskilda konsekvenser för den juridiskt skolade forskaren, som inte längre tillåts 
‘seine geschichtliche Einsicht und seine Ergebnisse nach den normativen Bedürfnissen der 
Rechtsdogmatik zu orientieren.’   374

12. Juridisk rättshistoria och tendenskritik. Därmed inte sagt att den som i dag kallar sig rätts-
historiker, anser att den internaliserade juridiska tendensen bör bortses från. Det ligger i farans 
riktning, att dagens rent juridiskt skolade rättshistoriker väljer att stanna inom, eller kanske 

 Collingwood, The Idea of  History, s. 399.373

 Wieacker, 1996, s. 424 ff. I vad mån Wieacker förmår bereda historievetenskapen dess berättigade plats är inte helt klart, 374

givet den fordran han ställer på Rechtshistorikern, att vara skolad jurist och endast utifrån denna, ‘seine eigene spezifisch 
juristische…Erfahrung von Recht,’ skriva sin Rechtsgeschichte. En historieskrivning som styrs av rättsbegreppet snarare än av 
historiekonceptionen torde svårligen frigöra sig juridikens krav och därmed alltid vila på en i viss mån ofri grund. 
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återvända till, vad Modéer benämner ‘rättsvetenskapens traditionella kunskapsparadigm.’  375

Denna sentida utveckling framstår som resultatet av en sammanblandning av undervisning och 
forskning, där de skilda syften som föreligger dessa två uppdrag emellan fördunklas i tron att de 
på mystiskt vis förenas i ett och samma uppdrag, eller rent av hör samman, som vore de två 
sidor på samma mynt snarare än skilda kunskapsparadigm inom en och samma fakultet. Vad 
denna sammanblandning beror på är svårt att svara på, men den verkar ha berett mången som 
kallar sig rättshistoriker en känsla av hemvist. Det kan också vara vissheten om denna tingens 
ordning som har bidragit till, kanske även omedvetet, att internjuridiskt drivna rättshistoriker 
som Gerhard Hafström och Erik Anners, samt deras handplockade efterföljare, Kjell Å Modéer 
och Claes Peterson, har kommit att så tydligt markera nödvändigheten av att vara skolad jurist, 
kanske även med en latent instruktion att hålla sig borta från förfelande humanistisk kunskap, 
allt medan skolade historiker som Rolf  Nygren och Elsa Sjöholm lika tydligt markerat avstånd 
från juristernas historieskrivning.  

V. Vetenskapssyn och källkritik: Adolf  Laufs och undervisningens Rechtsgeschichte 

Det kan avslutningsvis vara skäl att studera ett exempel på hur en vetenskapssyn tar sig kon-
kreta uttryck inom ramen för en juridisk undervisning. Tanken är att illustrera de problem en 
rättshistoriker kan ställas inför, inom ramen för en juridisk undervisning som ger sken av att 
främst handla om historisk kunskap, men som mer egentligen handlar om juridisk kunskap. 
Givet att mycket av den traditionella rättshistoriska undervisningen är avskaffad i Sverige, skall 
ett exempel tas från Rechtsgeschichte, i detta fall tysk sådan, och den lärobok som skall användas är 
Adolf  Laufs Rechtsentwicklungen in Deutschland.  Till detta kommer ett exempel från en 376

annan disciplin, musikhistorien, för kontrastverkan.  
13. Tendens som historiserande plikt. Adolf  Laufs lärobok för studenter i Rechtsgeschichte utgör ett 

särskilt uppdrag, nämligen den juridiska lärobokens. Slutsatsen är således given, i enlighet med 
förståelsen av geltenden Recht i historiskt ljus: den goda juridiken överlever och utgör dagens 
Rechtsstudium, allt medan den Unrecht, som i skilda instanser gjort sig påmind genom historien, 
relegeras till en juridisk, och i så måtto även historisk, nullitet medelst diskontinuitetens metod-
ologiska grepp. En förfelande historisk förståelse konstrueras bort, allt medan juridiken fri-
kopplas från studentens framtida värv, som vore det renat och återupprättat.  

14. Idealistiskt betingad kontinuitet. Denna tendentiösa metodologi möter ett inom hävdvunnen 
Rechtsgeschichte inneboende teoretiskt problem, nämligen den historiska dimension som till synes 
följer med skolningen av Rechtshistoriker. Det är ingen främmande tanke för såväl en praktiskt 
verksam jurist som en historisk rättshistoriker som Rolf  Nygren, att i rätten inte se något nöd-
vändigt historiskt: ‘Den moderna juridiken behövde ju lika litet hos oss som utomlands bygga 
på historisk grund. Ja, i ett land, där den sociala ingenjörskonsten drevs till ytterlighet, som 
fallet var i Sverige, framstod det rättshistoriska perspektivet till och med som principiellt fel. 
Man rev ju för att få luft och ljus!’ För en Rechtshistoriker som Laufs förhåller det sig annor377 -
lunda. Han postulerar en rättens inre historicitet, där ‘Rechtsordnungen haben eine Geschichte 

 Modéer, Signifikanta biomständigheter, s. 8.375
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und sind selbst Geschichte,’ och där ‘Die Rechtssätze und juristischen Sachverhalte, so neu und 
endgültig sie scheinen, fließen im Strom der Geschichte mit und sind verwoben in dessen 
zahllose Kausalreihen, die sich unablässig fortsetzen, miteinander verbinden, an ihren Schnitt-
punkten weitere Ursachketten entlassen.’  Denna starka betoning på rättsligt inneboende 378

kontinuitet, som ägde rätten en naturlig historicitet, krockar sedan med de perioder i historien 
som bereder ovälkommen kontinuitet, i synnerhet den nationalsocialistiska perioden. Mot 
denna måste därför Laufs skapa distans och diskontinuitet. Språket anpassas i enlighet, genom 
att anta en starkt mättad metafysisk laddning. Laufs benämner den nationalsocialistiska tiden 
som en ‘Rechtsverwüstung,’ och de ord som följer i texten visar vägen: ‘Unrecht,’ ‘die 
Perversion von Rechtsordnungen,’ ‘Rechtsbarbarei.’  Den idealistiska tendensen kunde inte ut379 -
tryckas tydligare. Det handlar om en ickerätt, en juridisk nullitet, en ondskefull intighet.  

15. Rechtspositivismus som aktör. Det följer av Laufs a priori Rechtsvorstellung, att anklagelsen 
kan riktas mot den ‘Rechtspositivismus,’ i synnerhet den som tog sig uttryck i Gustav Rad-
bruchs Rechtsphilosophie från 1930-talet, som lärde domaren, att ‘den Geltungswillen des 
Gesetzes unbedingt zu vollstrecken, das eigene Rechtsempfinden dem autoritativen Rechts-
befehl zu opfern, nur zu fragen, was von Rechts wegen gelte und niemals, ob dies auch gerecht 
sei. Verehrung verdiene der Richter, der sich durch sein widerstrebendes Rechtsgefühl in seiner 
Gesetzestreue nicht beirren lasse.’ Radbruch gjorde kort efter kriget avbön från denna uppfatt-
ning. Han uttalade då, att de tyska juristerna var, genom att skolas in i en ‘unbestritten herr-
schende Positivismus und seine Lehre, ‘Gesetz sei Gesetz’,’ mot en sådan ‘Unrecht in der Form 
des Gesetzes wehrlos und machtlos.’ Mot denna positivistiska lära, som Laufs menar bidrog till 
en ‘Perversion des Rechts,’ uppställer Laufs sedan, i likhet med Radbruch, ‘[e]in dem positiven, 
staatlichen Rechte übergeordneter, aus sich selbst heraus geltender, unmittelbarer Bestand von 
letzten, grundlegenden Normen, eine Naturrechtsordnung.’   380

Dessa jurister skulle med andra ord inte ha förmått värja sig mot ondska, på grund av en 
föreställning. Det skall nu medges, att Laufs tar visst avstånd från Radbruchs flykt in i abstrak-
tioner, och påpekar att han anser Radbruch ha alltför mycket bortsett från juristernas bered-
villighet att verkställa en ‘nationalsozialistische Rechtsperversion.’ Men han instämmer likväl i 
tanken att de inte kunde värja sig mot en ‘Rechtspositivismus.’  Hur en sådan skuldfråga skulle 381

bedömas eller ta sig uttryck förblir oklart.  
16. Unrecht. Man kan naturligtvis tycka vad man vill om att abstraktioner som ‘Rechts-

positivismus’ bereds ett slags aktörsstatus i en Rechtsgeschichte. Tanken vore förmodligen till fullo 
främmande för såväl legal historians som de flesta rättshistoriker, skolade som de är i en annan 
filosofisk grundhållning och ett tydligare aktörsperspektiv, där människor tydligare fattar beslut 
snarare än får dem serverade av teoretiska konstruktioner eller av högre hand. Det var trots allt 
stiftad lag det handlade om, och Laufs bereder läsaren en lång och instruktiv lista på fullt ko-
herenta lagar. ‘Zu welchen Rechtsperversionen das nationalsozialistische Regime fähig war, 
zeigte sich bei der planmäßig betriebenen staatlichen Judenverfolgung. Dieses Unrecht suchte 
die von ihm Betroffenen zurückzusetzen, zu berauben, zu vertreiben und schließlich mit kaum 

 Laufs, Rechtsentwicklungen in Deutschland, s. xii.378
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noch verhohlener Kraßheit zu vernichten. Hunderte von Gesetzen, Verordnungen und Erlass-
en, mitunter ”geheim” und ”vertraulich”, überwiegend aber förmlich in Gesetz- und Amts-
blättern verkündet, begleiteten und kennzeichneten den Leidensweg der Juden.’  Svensk rätts382 -
vetenskap har inga problem att i dessa skönja ett fungerande rättsbegrepp. Tysken bemöter dem 
emellertid med tanken om ett slags överjordiskt betingad juridisk nullitet, en Unrecht.  

Erinras kan, att svensk juridik inte erkänner orätt som ett juridiskt verksamt begrepp, om än 
Kjell Åke Modéer verkar ha tagit begreppet till sig, när han kontrasterar ‘den nationalsocialist-
iska orättsstaten’ och dess ‘auktoritär[a] kollektivism’ med ‘efterkrigstidens … individuella fri- 
och rättigheter.’  Orätt hör svenskens poetiska frihet till, inte juridiken. Till detta kommer, att 383

en skeptiker skulle finna Laufs diskontinuiteter svårsmälta. De är uppenbart anpassade för att 
rädda en Rechtskontinuitet som annars hotade inrymma ovälkommen historicitet och juridik. 
Som följer.  

17. Idealistiskt konstruerad diskontinuitet. Laufs tydligaste tendens är hans idealistiskt kon-
struerade diskontinuitet. Denna öppnar honom för en uppenbar kritik från en utomstående 
betraktare. Laufs exempel talar för sig själva. Man kunde nämligen uppleva en tydlig kontinuitet 
mellan idealistiska tankegångar, just där dessa är tänkta att illustrera en diskontinuitet. Det utgör 
trots allt inga problem, att i en nationalsocialistisk idealistisk tendens från såväl kateder som lag-
stiftare, som fordrade att tillämpning av lag, ‘ausschließlich und allein vom Geist des National-
sozialismus beherrscht sein,’ som ett slags ‘oberste ungeschriebene Norm, die als vorrangige 
Rechtsquelle dazu diente, Aussagen der überkommenden Gesetze umzuwerten’ och som i form 
av ‘Leitsätzen über Stellung und Aufgaben des Richters’ fordrade att ‘Grundlage der Auslegung 
aller Rechtsquellen ist die nationalsozialistische Weltanschauung,’  skönja en intellektuell 384

beteendereflex som går långt tillbaka i historien, och som har tjänat juridiskt abstraherande och 
begreppsligt hypostaserande syften hos generationer av Rechtswissenschaftler, ett stort antal Rechts-
historiker icke att förglömma, för att sedan överleva kriget, genom att med nya ord och nya 
syften ta sig uttryck i tanken om en Naturrecht. Där kunde vi sägas befinna oss i dag, med den 
starkaste av kontinuiteter, djupt förborgad i den juridiska metod, som utgör kärnan i dagens 
tyska Rechtsstudium. Slutsatserna om vad Recht vore, må ha kommit och gått, men det som har 
bestått, är ett konstant behov av en identitetsskapande idealism, som i sin tur har kopplats till 
en vetenskaplig idealism som vetat att jämka, harmonisera och bygga system med en beundran-
svärd förmåga till abstraktion. Inom ramen för Rechtsgeschichte, har dessa rechtswissenschaftlich 
betingade kontinuiteter och diskontinuiteter kommit och gått med varje ny herrschende Meinung 
eller härskande statsmakt. Under solen, intet nytt. Skeptikern låter sig inte övertygas av ännu en 
historiskt betingad diskontinuitet.  

18. Forskning och undervisning. Likväl måste man sätta in Laufs uppdrag i dess undervisnings-
sammanhang. Undervisning är bunden, forskning är fri. En forskande skeptiker är fri att skriva 
sin historia, medan läraren Laufs är bunden av sitt uppdrag. Han undervisar inom ett tyskt 
Rechtsstudium, för tyska jurister. De har att internalisera en tysk geltende Recht, och där figurerar 
Unrecht som ett verksamt juridiskt begrepp, med den egna historien som en begreppet inne-
boende moraliskt förpliktigande påminnelse. Inom svensk rättsvetenskap är verkligheten i 
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djupaste mening en annan. Svenska jurister saknar ett förflutet att bearbeta på sätt som gör sig 
gällande i andra jurisdiktioner. Orätt är inte heller något juridiskt verksamt begrepp. Vad för 
slags historieskrivning behöver svenska jurister? För tyska jurister är det annorlunda. Laufs dis-
kontinuitet må därmed vila på sällsynt metafysiskt moraliserande och intill utmattning mättade 
begrepp, men den kan ursäktas av ett slags rechtsgeschichtlich terapeutiskt syfte.  

19. Undervisningens moraliserande uppdrag: kontinuitet och diskontinuitet i uppfostrande samverkan. 
Frågan måste slutligen ställas, vad för slags minne Laufs historia bereder studenten. Han dömer 
och fördömer, men bereder han en väg ut? Visst gör han det, och vägen ut följer av samma 
idealistiska tendens som fällde hans dom över historien. För det första så klargör Laufs, att ‘In 
der deutschen Rechtsvergangenheit kennt diese Vorstellung der absoluten Instrumentalität des 
Rechts für den Gewalthaber ohne jede Bindung kein Vorbild.’  Den nationalsocialistiska 385

epoken kan därmed ses som unik och avvikande. Gjorde man därför endast upp med Unrecht, 
genom att reducera dess ondska till ett slags juridisk nullitet, kunde en Recht åter framträda. Det 
gör Laufs. Hans historieskrivning extraherar en epok av ‘Unrecht’ medelst förefintligheten aven 
evig Naturrecht. Det är därför fullt berättigat, givet syftet, att ej endast lyfta fram de jurister, som 
kämpade på rätt sida historien, utan även att benämna dem ‘rechtstreue,’  som innebodde 386

dessa jurister en sannare Recht som saknade positivt uttryck men som hörde ett slags juridisk 
evighet till: das Naturrecht.  

Denna sannare, inre, verkligare, men under kriget så ‘zertretene Recht,’ överlevde med 
andra ord i dessa hjältar och förmådde efter kriget åter manifestera sig i form av den ‘Grund-
lage für alle zukünftige Friedensgestaltung.’  Att denna ‘Recht’ alltså skall ha överlevt, utan 387

stöd i någon lag, och därför vore att förstå som Rechtskontinuität utan Gesetz, förändrar inget i 
den verkligare värld som abstraktionen bereder, och där det skenbart verkliga endast tar sig 
vilseledande konkret uttryck i en mängd lagar som inte bara kan, utan måste, bortses från. 
Studenten skall sedan känna igen, och återkoppla, en sådan ‘Friedensgestaltung’ i de positiv-
rättsliga studier, som normalt sett följer en inledande undervisning i Rechtsgeschichte. Därmed står 
studenten inför sitt egentliga Rechtsstudium, renat från historisk ondska.  

Laufs är bunden vid en konfessionellt betingad juridisk undervisning och läsaren kanske 
förlåter Laufs tendens, med hänvisning till hans uttryckliga uppdrag. Likväl vet en erfaren läsare 
av Rechtsgeschichte, att mången Rechtshistoriker bär med sig tendensen även in i forskningen, för att 
där rena och sterilisera, extrahera och polera. En sådan Rechtsgeschichte har begränsat värde som 
historia, om något, givet att den inte handlar om förutsättningslös historia utan om betingad 
juridik. 
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13 Tilläggspremiss: Rechtsvergleichungs visionskonforma tolkningsdirektiv som 
rättsekumenik 

‘Only in this way can it be shown that in certain areas – such as 
contract law, tort, and company law – a ius commune for all Europe 
is beginning to develop or already exists.’ (Konrad Zweigert and Hein 
Kötz, 1977) 

Det som följer gäller konstruktiv internpraktiskt betingad rättskomparation, det vill säga 
juridisk rättskomparation, och inget annat. Denna bereds här ett annat namn, nämligen rätts-
ekumenik, med anledning av den starka analogi som anmäler sig mellan en konstruktiv och för-
enhetligande juridisk rättskomparation, och ett traditionellt kyrkligt ekumeniskt arbete. Dagens 
komparatister är väl förtrogna med liknande analogier. Det är i dag brukligt att finna den 
juridiska metoden inom juridisk rättshistoria fullt analogiskt tillämplig inom den komparativa 
rättens juridiska metod. Eller omvänt. Resultatet är det sedan decennier hävdvunna namnet 
komparativ rättshistoria.  

Varför rättsekumenik? Forskaren har att respektera skilda kunskapssyften genom att hålla 
dem språkligt åtskilda. Rättshistoria kan vara såväl historisk som juridisk. Men det är en sak att 
bedriva rättspolitik, utifrån ett historiskt eller komparativt argument. En sådan juridisk rätts-
historisk forskning äger sitt berättigande inom dess klargjorda syfte. Rättsekumenisk forskning 
kan därmed sägas vara en förutsättning inom exempelvis den konstruktiva europeiska debatten, 
samtidigt som den måste kritiskt granskas och låta sig problematiseras i egenskap av historisk 
kunskap. Det handlar inte om bra eller dåligt, rätt eller fel. Det handlar om sammanhang och 
syfte.  

Vad så gäller frågan om undervisning, låter sig spörsmålet inte lika enkelt besvaras. Under-
visningen avser att skola jurister, ej historiker, och därmed borde en juridisk rättshistoria kunna 
inrymmas. Vad som här benämns rättsekumenisk kunskap, kunde av mången intellektuellt 
nyfiken student upplevas erbjuda ett lika spännande som engagerande perspektiv på studierna, 
och passar utmärkt inom ett fördjupningsutrymme, där studenten fattar egna val om önskad 
studieriktning och kunskapssyn. Däremot måste det sättas i fråga, i vad mån rättsekumenik hör 
hemma i en obligatorisk undervisning. Det är inte helt förenligt med tvång, att nyttja under-
visning för en juridisk kunskap förankrad i en rättspolitisk plattform. Rättsekumenik äger trots 
allt, i sin inbyggda konstruktiva ansats, ett rättsosäkert kunskapsmoment, som måste låta sig 
granskas i ljuset av juridikens källkritik.  

Några klara svar låter sig kanske inte postuleras, men det går en mycket klar skiljelinje 
mellan den konfessionellt betingade rättsekumeniken, och en antropologisk komparation av 
humanistiskt snitt. Det är denna skiljelinje som är kapitlets egentliga fokus, och skiljelinjen skall 
klargöras genom en närmare granskning av rättsekumenikens juridiska metod. Det handlar om 
att förhålla sig till det epistemologiska förvridningsmoment, som å ena sidan utgör en essentiell 
del av rättskumeniken, men som å andra sidan utgör en kunskapsart som aktualiserar den 
historiska tendenskritiken, om man som forskare önskar att stanna inom ett mer allmän-
vetenskapligt kunskapsparadigm. Vad sedan gäller den juridiska tendenskritiken av ett rätts-
ekumeniskt förankrat utanförskap, gentemot en förhärskande praktisk juridisk metod, förtjänar 
även den att uppmärksammas, men den utgör inte huvudsak.  
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Ett centralt tema för de kapitel som följer, utgör tanken om förrättsligande. Som kapitlet om 
förrättsligande sökte klargöra, motsvaras det inom en Rechtswissenschaft av Verrechtlichung. Ett 
Verrechtlichung sker när de Rechtswissenschaftler, som här granskas, tar sig an det i tid och rum 
främmande. Avsnittet avser med andra ord att konkretisera vad som på ett mer abstrakt plan 
tagits upp i föregående avsnitt.  

Det förtjänar att påminna om vad som tagits upp tidigare i avhandlingen, främst i anslut-
ning till den konfessionella studiepremissen, beträffande bruket av analogi. Även detta avsnitt 
förutsätter ett bruk av analogi som fruktbart. Det kyrkliga möter det statliga på sätt det teo-
logiska kan sägas möta det juridiska. Detta möte framträder enligt avhandlingen tydligast i 
metoden. Denna på ett djupare plan gemensamma metod, antydandes ett slags ‘inre förhåll-
ande’, som för avhandlingens syfte enklast subsumeras det juridiska syftet och benämns juridisk 
metod, måste jämföras med den moderna historievetenskapens grundläggande metod. Den för-
vridning av det historiskt eller rumsligt främmande, som historievetenskapen med hänvisning 
till tendenskritiken anser obrukbar kunskap, kan nämligen sägas utgöra kärnan av rätts-
ekumeniken. Detta sagt, Verrechtlichung tas upp i det avslutande analytiska kapitlet om verk-
ställighet. I det följande figurerar det indirekt, som en latent verkande tyngdlag.  

Följande tre kapitel vänder på ordningen för avhandlingen. Diskussionen inleder med de 
två metoder, kyrklig-teologisk och statlig-juridisk, som sammantagna benämns konfessionell 
metod, för att i stället avsluta med några ord om den rättspolitiska målsättning – en ny jurist 
och en ny juridik – som karakteriserar Zweigert, Kötz och Zimmermanns Rechtsvergleichung. 
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14 Kyrklig-teologisk ekumenisk metod 

‘The intricate pattern of  local variety overlaid on the unchanging 
apostolic core of  the rite is the product of  history. It is the proof  
that the christian liturgy is not a museum specimen of  religiosity, 
but the expression of  an immense living process made up of  real 
lives of  hosts of  men and women in all sorts of  ages and 
circumstances. Yet the underlying structure is always the same 
because the essential action is always the same, and this standard 
structure or Shape alone embodies and expresses the full and 
complete eucharistic action for all churches and all races and all 
times.’ (Dom Gregory Dix, 1945/1960)  

Detta kapitel tar upp kyrklig ekumenisk metod, inom ramen för vad avhandlingen som vidare 
begrepp benämner konfessionell metod. Diskussionen inleder med klargörandet vad kyrklig 
ekumenik är, med några exempel tagna från Svenska kyrkans historia. De låter skönja en 
underliggande tankegång, som är överförbar på juridiken och det rättsförenhetligande arbete, 
som bedrivs vid juridiska fakulteter runt om i Europa. Detta arbete kan även benämnas rätts-
ekumenik, varmed avses samma arbete. Likt den metodologiska identiteten mellan det 
historiska och komparativa i komparativ rättshistoria, med dess skilda källmaterial, kan kyrklig 
ekumenik och det rättsliga förenhetligsarbete, som bedrivs av komparatister, sägas uppvisa en 
metodologisk identitet, oaktat skilda källmaterial och yttre målsättningar.  

Denna underliggande tankegång är emellertid varken särpräglat juridisk eller teologisk. 
Tankegången hör likaledes till den idealistiska metod, som presenterats i föregående kapitel. De 
funktionella sambanden anmäler sig, för att tala med Hellner. Eller för att parafrasera Grönfors, 
genom att ‘närmare analysera sakförhållandena för att komma fram till en med erfarenhets-
material underbyggd uppfattning om förhållandet mellan [internpraktisk komparation] och 
[ekumenisk metod].’  Analogin måste visas ha bärkraft.   388 389

‘Ekumenisk’ åsyftar enligt Svenska Akademiens ordbok från 1920 i kyrkohistorisk bemärk-
else något ‘som har avseende på eller omfattar hela den kristna världen.’ Ordet ekumenik saknas 
i ordboken, men kan följdriktigt förstås som en strävan efter att upprätta enhet, främst i form 
av dogmatisk och ämbetsmässig försoning mellan skilda kyrkor eller samfund. Denna enhet 
skall vara synlig, men förutsätter även en del strukturellt underliggande arbete. Det handlar om 
en postulerad historisk enhetlighet, kopplad till en teleologi och en presumerat bevarad verklig-
het. Man finner tal om enhet i mångfald, om en helhet som är större än summan av delarna och 
om hur det inre, väsentliga och universella står över det yttre, tillfälliga och partikulära. Likhet 
presumeras och skiljaktigheter harmoniseras, allt för att främja ett a priori postulerat inre 
sammanhang. Till detta kommer så en konfessionell utgångspunkt som grundpremiss, vilken i 
kombination med idealistiska tilläggspremisser bereder vad man kallar konstruktivt arbete. Och 
likt juristens déni de justice, måste kyrkans teolog normalt sett besvara den ställda frågan. 
Grunden är ofri och aldrig förutsättningslös, och, signifikativt nog, varken juristen eller teo-
logen verkar skönja någon motsättning mellan vetenskap och det visionära förenhetligande 

 Grönfors, 1959, s. 58 f.388
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arbetet. Den främsta skillnaden mellan juridik och teologi torde vara, att kyrkan saknar det 
tillträde till det statliga våldets latenta och anteciperade verkställighet, som gör den konfession-
ella juridiska undervisningen epistemologiskt särpräglad. Om detta konstruktiva arbete vilar på 
historisk eller komparativ grund är för det ekumeniska syftet principiellt egalt, och det är i 
denna likställdhet mellan historiska och komparativa argument som den juridiska metoden 
möts, inom vad som på senare tid inom exempelvis svensk jurisdiktion går under namn av 
komparativ rättshistoria. 

Tanken är inte att föra juristen in i något teologiskt studium. Avsikten är endast klargör-
ande, utifrån ett starkt kringskuret och huvudsakligen orienterande källmaterial. Det handlar om 
att bereda den efterföljande diskussionen kring juristens ekumeniska arbete behövliga utgångs-
punkter och referensramar. Det teologiska hålls följdriktigt på en mer elementär nivå för att inte 
skymma sikten för det väsentliga, dess kyrkligt ekumeniska arbetes metodologiska likhet med 
juristens konfessionellt betingade komparativa metod. Avsikten är, att utifrån en huvudsakligen 
vetenskaplig litteratur, med ett mer begränsat bruk av primärt källmaterial, extrahera något 
principiellt klargörande om det ekumeniska arbetets metodologiska premisser och mer 
allmänna drag.  

Två kyrkor som på ett mer accentuerat vis profilerat sig inom detta världsomspännande 
ekumeniska arbete är de engelska och svenska kyrkorna, och det finns anledning att besöka 
dessa två kyrkor, för att ur deras ekumeniska historia urskilja vad som kunde förstås som en 
ekumenikens inre mekanism. Vad Svenska kyrkan gäller (I), hänvisas till religionshistoriskt verk-
samma forskare som Carl-Henrik Martling,  Ingmar Brohed  och Sven-Erik Brodd,  390 391 392

samtliga professorer vid landets teologiska fakulteter. Det räcker med en översiktlig läsning, för 
att skönja så gott som samtliga teologisk-juridisk-idealistiska ledmotiv. Till detta kommer (II) en 
inblick i en av den engelska kyrkans förgrundsgestalter inom modern ekumenik, Dom Gregory 
Dix. Hans huvudverk The Shape of  the Liturgy utkom i flera versioner. Det är den andra 
upplagan, från 1960, som i stort bygger på ett arbete utfört under mellankrigstiden, som här 
citeras.   393

I. Svenska kyrkans ekumeniska arbete 

1. ‘Enhet i mångfald’. När man skall klargöra vad ekumenik mer konkret innebär, gäller det att 
förstå hur en kyrka positionerar sig gentemot andra kyrkor. Tanken är att förmedla kontinuitet 
med urkyrkan genom att tona ned betydelsen av 1500-talets reformation. Man reducerar följd-
riktigt skillnader i frågor om organisation, kyrkoordning och liturgi till mer av sken än verklig-
het, för att lyfta fram en underliggande enhet som inte hotas av en yttre mångfald. Resultatet 
benämner Brohed som ‘den ekumeniska metod och uppfattning om målet med ekumeniken’ 
som möjliggjorde, att ‘[j]u mer man trängde in mot centrum i de teologiska frågorna desto 
större möjligheter hade kyrkorna att mötas.’ Man förutsatte på metodologisk väg ‘en enhet i 
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mångfald’ som ett slags a priori postulerad verklighet och målformulering för den metodologiska 
kompassen. Det möjliggjorde i sin tur för kyrkorna ‘att bevara sina konfessionella egenarter, 
som kunde legitimeras utifrån kristendomens grundmotiv, det äktkristna.’ Som Brohed 
sammanfattar landvinningen: ‘Det fortsatta ekumeniska arbetet inriktades nu mot själva 
kyrkobegreppet.’   394

Målet är kyrklig reform, något man kallar kyrklig förnyelse. Medlet framträder som ett 
huvudsakligen historiskt studium, men detta måste ske parallellt med jämförelsen religioner 
eller kyrkor emellan. Därmed är ramen lagd, med syfte och medel. Viktigast för själva arbetet är 
emellertid de idealistiska tilläggspremisser, som möjliggör en viss typ av insikt och kunskap. 
Brodd betonar betydelsen för Ärkebiskop, och före detta professor, Nathan Söderblom av 
‘svensk idealistisk filosofi,’ för att ‘återföra religionerna på ett abstrakt religionsbegrepp,’ samt 
‘utforma vad han anser vara den bibliska ”uppenbarelsereligionens” egenart.’ Enligt Brodd 
fanns det för Söderblom med vetenskapen ‘ingen motsättning mellan vad han ansåg vara 
vetenskaplig forskning inom något område och kyrklig spiritualitet.’ Tvärtom så gav ‘[s]åväl 
liberalteologin som den idealistiska filosofin … redskap med vilka han kunde formulera de 
slutsatser som han drog av de religionshistoriska studierna.’   395

2. ‘äktkristet’. Den ekumeniska tanken utgår från något ‘äktkristet,’ vilket låter sig re-
konstrueras ‘genom att kartlägga, jämföra och analysera olika konkreta fenomen inom religion-
erna och därefter jämföra dem på att abstrakt plan,’ för att därefter fastställa ‘vad som var det 
religiösa fenomenets egenskaper eller väsen.’ Söderblom, vars kyrkliga vision formades under 
hans tid som präst och professor, uttryckte, enligt Brodd, den ‘enhet i mångfald’ som förut-
sattes såsom utgåendes ‘varje religions individualitet,’ där de alltså tillskrevs ett värde som 
instans, för att sedan ‘ur jämförelsen [få fram] abstraktionen ”religion”.’   396

3. Historisk metod, ‘kontinuitet’ och ‘enhet’. Den ekumeniska metoden skapar en historiskt 
konstruerad såväl kontinuitet som diskontinuitet, med ett presumerat centrum eller en inre 
kärna, utifrån tanken om kyrkan som ‘den historiskt givna formen för den kristna gemenskap-
en,’  där ‘kyrkans enhet’ framträder i form av en ‘evangelisk katolicitet.’  Skilda syner på 397 398

kyrkan har gjort sig gällande, med en romersk-katolsk ‘institutionalism’, en protestantisk 
‘spiritualism’ och Söderbloms egna lutherska ‘inkarnationalism,’  men dessa yttre olikheter 399

måste alltså ses som i djupare bemärkelse skenbara, skillnaderna till trots. Enligt Martling så 
utgjorde Svenska kyrkan för Söderblom ej endast ‘”inbegreppet av kristenheten i Sverige”’ utan 
hennes ‘egenart framträdde såväl i det ekumeniska som i det historiska perspektivet…i relation 
till andra kyrkor i kristenheten.’ Svenska kyrkan ägde därmed ‘den kontinuitet med det gångna, 
som utmärkte reformationen i Sverige mer än annorstädes utom i England, och som låter oss 
känna våra medeltida fromma såsom sina på ett sätt, som saknar motsvarighet i den flesta 
reformationskyrkor. Ärkebiskopen i Uppsala håller i handen den kräkla medeltidsprelaterna 
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buro.’  Kropp och själ kopplas ekumeniskt ihop till ett yttre ‘historiskt faktum’ – ‘Kroppen är 400

organismen av dogm, lära, riter och inrättningar, vilka skola vara kanaler eller medel eller bärare 
av Guds nåd’ – och en inre ‘livgivande kraft.’   401

Resultatet är en konstruktiv ansats inom ramen för konkurrerande konfessionaliteter, där 
Svenska kyrkan intog en särskild roll. Enligt Brohed, så ‘kunde [Svenska kyrkan i sin upplevda 
egenart] bli en brokyrka i det ekumeniska arbetet,’ och detta genom sitt biskopsämbete, där 
Svenska kyrkan ‘företrädde en apostolisk succession, vilket hade stor betydelse för andra 
episkopala kyrkor.’  Martling lyfter fram den roll Sverige spelade som ‘föregångsland’ bland de 402

lutherska kyrkorna, där ‘den ekumeniskt orienterade liturgiska förnyelserörelsen kom främst att 
förmedlas genom anglikanismen.’ Söderblom myntade i sin tur uttrycket ‘evangelisk katolicitet,’ 
för att förmedla tanken om förening av de nationella och internationella perspektiven, vilket 
naturligtvis var ägnat att väcka betänkligheter hos en del ‘inför tendensen att ”sätta in allting 
under ekumenikens synvinkel”.’   403

4. Historisk metod och ‘organiskt samband’. Det historiska argumentet är centralt inom 
ekumeniken, där traditionen fyller en särskild funktion såsom bärare av uppenbarelsen, ‘dess ”
religiösa betydelse”’ och förmedlare av ‘ett organiskt samband mellan tidigare skeenden i 
kyrkans historia och kyrkans nutid.’ Följdriktigt så tonades det specifikt ‘nationella’ i kyrkans 
betydelse ned, till förmån för en större kyrklig tanke, med ett fokus på Europa, där ‘den medel-
tida europeiska enheten, manifesterad genom kyrkans sammanhållande band, hade ”ett högre 
religiöst värde” än samtidens europapolitik och kyrkliga splittring i Europa.’  Juristen känner 404

förstås igen sig i de återkommande tankar om en europeisk ius commune, som större än summan 
av de nationella delarna. Det gäller även de tankar om ‘krig och fred’ samt betydelsen av ‘sociala 
och politiska frågor’ som dominerat ekumeniska konferenser bortom mer pragmatiska spörs-
mål, och som, likt juristernas tanke om ett politiskt visionärt ius commune, ofta ses såsom över-
ordnad rena lärofrågor.   405

5. ‘Apostolisk succession’ och ‘evangelisk katolicitet’. Centralt för en europeisk, transecklesiologisk 
tradition, där kyrkan av ekumener tidigt kom att betraktas ‘som en övernationell organism före 
den ortodoxa kyrkans brytning med Rom på tusentalet och reformationen på 1500-talet,’ och 
där tal blev om att ‘återförena’ kyrkor, ‘som i sina läroformer är så lik’ den egna,  är den 406

betydelse som biskopsämbetet i form av apostolisk succession intar, ‘för att etablera och bi-
behålla kyrkans enhet.’  Det hela resulterade i att Söderblom, åter igen inspirerad av tanke407 -
gångar inom den anglikanska kyrkan, spred biskopsämbetet till andra lutherska kyrkor genom 
vigning, vilket emellertid ‘väckte kritik framför allt inom tyska konservativa lutherska kyrkor 
och komplicerade hans ekumeniska arbete.’  Lägg till detta, tanken om ett ‘federativt’ stadium, 408

med skapande av råd, som skulle följas av ett ‘organiskt’ stadium, med fokus på ‘enhet i lära 
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och kyrkoförfattning,’  och juristen torde skönja en tydlig parallell till den lärosuccession som 409

ligger i fostrandet av domare genom en strängt reglerad juridisk utbildning, med professorer i 
juridik inom ramen för lärostolar, som talade de ex cathedra.  

Det begrepp som Söderblom lanserade inom ramen för sina ekumeniska strävanden var 
‘evangelisk katolicitet’. Tanken var att förena en universalkyrka, med ett ‘gemensamt arv från 
urkyrkan, som utgjorde grundvalen för enheten och ekumeniken,’  med en nationellt förank410 -
rad kyrka. Denna nationella kyrka ‘svarade mot folkets individualitet, dess behov och mental-
itet’ och kunde därmed ge uttryck åt nationens särart inom ramen för en allmän kyrka och var 
därmed att förstå som ‘en provins i den allmänneliga kyrkan.’ Kyrklig katolicitet, ‘hennes 
tradition och universalitet,’ fyller därmed funktionen som ‘korrektivet mot nationalism.’ Det 
följer sedan logiskt, att denna allmänna kyrka betraktas i ljuset av en ‘[k]ristendom[] [som] 
ensam har universella anspråk,’ även om man bemödar sig om att klargöra, att ‘dessa [anspråk] 
inte får förväxlas med en export av västerlandets kyrkoformer eller dogmatiska satser.’   411

6. Motstånd och kritik. Det ekumeniska arbetet inom Svenska kyrkan mötte av förklarliga skäl 
på motstånd hos dem, som inte kände igen sig i den kyrka eller den gemenskap som skymtade 
bakom de ekumeniska parollerna. Även de som kände sympatier med mycket av arbetet, 
‘tvekade inför tendensen att ”sätta in allting under ekumenikens synvinkel”.’ En del ekumeniskt 
verksamma kunde även sägas ha bekräftat farhågorna av en jämkad kyrkoidentitet, som risk-
erade att reduceras till ett slags ‘kryptokatolicism’ medelst en import av ‘icke evangeliska kultur-
artiklar,’  genom att dra vad de upplevde vara arbetets logiska slutsats, nämligen att konvertera 412

till den romersk-katolska katolicism, som i ekumenik intet annat såg än en återförening av de 
nationella kyrkorna i den allmänna och universella kyrka som dessa katoliker företrädde.  

Kritiken mot det ekumeniska arbetet tog sig kanske tydligast uttryck i arbetet med 
liturgiken, där motståndare till det ekumeniska arbetet upplevde ‘att allmänkyrkliga, utom-
lutherska influenser kunde tillåtas göra sig gällande i den svenska debatten’ samt att det result-
erande liturgiska reformarbetet visade sig alltför ‘ekumeniskt inspirerat, anglikanskt påverkat 
och kryptokatolskt.’ När den huvudansvarige för arbetet, professorn i praktisk teologi i 
Uppsala, sedermera biskop och ärkebiskop, Yngve Brilioth, bemötte kritiken, så yttrade han, att 
den liturgiska förnyelsen ‘inte [fick] hindras av missförstånd, fördomar och okunnighet’. Han 
sammanfattade, enligt Martling, sin inställning till det liturgiska reformarbetet, utifrån tanken, 
att ‘det synes oss, att [den evangeliska friheten] innesluter även rätten att med frimodighet röra 
sig i den allmänneliga kyrkans rika skattkammare och därur framhämta allt, som kan tjäna till 
församlingens uppbyggelse i evangeliska anda eller bidra till att ge den enskilda själen vingar.’   413

Det finns i motståndet mot en allmänkatolsk ekumenik, hur denna än må formuleras, en 
tydlig parallell till tanken om det nordiska inom juridiken. Ekumenik var enligt vissa något i sig 
gott. Frågan gällde därmed inte ekumenik i sig, utan om vilken typ av ekumenik som resulter-
ade, det vill säga vilken riktning eller viljet syfte detta arbete utgick från. Det fanns alltid en 
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möjlighet, att, om man upplevde Söderbloms arbete som alltför ‘katolicerande’ eller ‘liberalt,’  414

i stället utforma det ekumeniska arbetet med tydligare sikte ‘på luthersk eller protestantiskt 
präglad ekumenik.’ Denna inriktning har benämnts ‘kulturprotestantism,’ och kunde ses i lika 
grad som konfessionellt lutherskt eller ‘antikatolskt.’  Som Brohed sammanfattar saken, så var 415

‘Katolska kyrkan … världsvid men i Sverige kyrkligt, kulturellt och politiskt mycket 
främmande,’ en av flera orsaker till hur kulturellt främmande Rom upplevdes av många. I så 
måtto utgjorde Sverige endast en del av en mer allmän ‘antikatolsk kampanj’ som gick under 
namn av ‘kulturkamp,’ och där kyrkan sågs som den ‘katolska faran.’ Det föll sig naturligt att 
lyfta fram en mer allmänt hållen kultur- och nationalprotestantism, där det katolska stod för 
något övernationellt.  Rent konkret tog det sig ofta uttryck i förbund som ‘motarbetade 416

svensk högkyrklighet,’ med en kritik ‘som gällde sakramentssyn, kyrkouppfattning, ämbetssyn 
och kyrkliga strukturer.’ Detta motstånd mot allt katolskt, vare sig från Rom eller den egna 
statskyrkan, var, förutsägbart nog, starkast i mer frikyrkliga läger, präglade som de var av det 
tydliga avståndstagandet av etablerade kyrkor, utifrån en ‘kongregationalistisk församlings-
syn.’   417

Motstånd till det ekumeniska arbetet kom ej endast från egna led inom kyrkan eller inom 
svensk allmän protestantism utan även från Katolska kyrkan. I egenskap av den enda sanna 
kyrkan så förelåg inte något annat ekumeniskt arbete med Rom än, ‘att alla andra kyrkor 
återförenades med denna kyrka.’ Söderblom gjorde följdriktigt stor sak av Roms ovilja till 
deltagande.  Katolska kyrkan visade sig obeveklig, och fordrade tvärtom av konvertiten, att ‘i 418

och med sin konversion helt [ta] avstånd från det samfund han eller hon lämnat och betraktade 
detta som heretiskt.’ En tanke med den grundliga undervisning som föregick formell 
konversion, var bland annat ‘att förhindra impulsiva och förhastade konversioner.’  Det hela 419

kan upplevas överdrivet i dag, men när det begav sig så var det svårt för Katolska kyrkan att få 
gehör för sina synpunkter eller behov. Enligt Brohed var ‘[k]ritiken [mot läroboken i svensk 
historia av Odhner och K G Westman] sakligt riktig,’ men den katolska ‘aktionen väckte starkt 
motstånd.’   420

Den ‘katolska faran’ gällde även erfarenheten av konvertiter. De var få, men synliga och 
aktiva, och misstanken om ‘kryptokatolicism’ som riktades mot ekumeniskt verksamma teolog-
er måste ses i ljuset av den inspiration som svenska katoliker beredde det ekumeniska arbetet. 
Det var en sak, när katoliker höll sig på sin kant, en annan när lutheraner och andra såg i det 
katolska ett alternativ, där ett studium av en ekumeniskt inspirerad högkyrklighet oförhapp-
andes kunde resultera i ‘en växande övertygelse, intellektuellt och emotionellt, om att katolska 
kyrkan och dess lära var den rätta.’   421

7. Gunnar Rosendal. En som lät sig inspireras av såväl ekumeniska kontakter som av samtal 
med romersk-katolska präster var Gunnar Rosendal. Han talade ofta om katolicitet, som vore 
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Svenska kyrkan endast en provinskyrka, och tog avstånd från tanken om prästen som ämbets-
man. Han lyfte i synnerhet fram tanken om apostolisk succession, med dess betoning av 
ämbetet, vigning och auktoritet, så till den grad att han fann sig tämligen ensam. Gustaf  Aulén 
talade för flera, när han kritiserade Rosendal ‘starka betoning’ av apostolisk succession för att 
vara ‘en anglo-katolsk import, främmande för svensk kyrklig tradition.’   422

Rosendals arbete blev välkänt inom kyrkan, och det var i synnerhet den förändrade liturgin 
som drog uppmärksamhet till sig och föranledde kritik. ‘Redan på 1930-talet förekom också 
sakramentsprocession utomhus på Kristi lekamens dag. Själv klädde han sig i fotsid kaftan, bar 
kalott, kors på bröstet och skor med silverspännen. Detta bidrog starkt till det excentriska 
framträdandet, samtidigt som alla med tiden visste vem fader Gunnar var.’ Att influenserna på 
det stora hela var katolska, och då främst anglo-katolska, var för många uppenbart. Med tiden 
kom hans liturgiska förnyelse att normaliseras, med ett återinförande av ‘de liturgiska kläderna i 
allmänt bruk och … elevationen och lekmannamedhjälpare (ministranter) i liturgin,’ och när 
även monastiska kall lades till de rosendalska handlingarna, blev det uppenbart för såväl kyrka 
som prästerskap, att det ekumeniska arbetet kunde, via enskilda initiativ och personliga 
gränsöverskridande kontakter, få vad som av många upplevdes vara radikala konsekvenser för 
kyrkan.   423

8. Liturgiskt förnyelsearbete som den kristna enhetens yttre tecken. Det ekumeniska arbetets kanske 
tydligaste yttre tecken av ‘kristen enhet’ var det liturgiska förnyelsearbetet. Det är endast en 
instans av det ekumeniska arbetet, men också kanske den viktigaste, eftersom det handlade om 
dess praktiska dimension, där ‘de olika kyrkotraditionerna [förenades i gudstjänst och sångbok] 
och konferensens andliga inre samhörighet förstärktes.’  Ordet liturgi kommer från grekiskans 424

leitourgia som åsyftar det som görs för folket, vilket för kyrkans vidkommande har kommit att 
beteckna gudstjänstordningen. En liturg förrättar gudstjänst medan en liturgiker studerar vad 
som kallas liturgik, det vill säga liturgiers historia, struktur och innehåll. En framträdande 
svensk liturgiker är Carl-Henrik Martling, vars bok citeras ovan, även om det är föregångarna på 
fältet, i synnerhet Nathan Söderblom och Yngve Brilioth, men även Edvard Rodhe, som 
verkade under det ekumeniska arbetets mer formativa period och som därför kommit att ha 
ansvarat för det förnyelsearbete som i dag kan sägas utgöra en normal gudstjänstordning.  

Som med allt ekumeniskt arbete, formuleras målet – liturgisk reform eller förnyelse – och 
medlet – historiskt studium – varefter sedvanliga tilläggspremisser följer. Främst bland dessa 
premisser står den idealistiskt grundade konstruktiva ansatsen inom ramen för konkurrerande 
konfessionaliteter. Det handlar här om att balansera den väntade kritiken – det upplevt oaccept-
abla i ‘att allmänkyrkliga, utomlutherska influenser kunde tillåtas göra sig gällande i den svenska 
debatten’ som kunde resultera i ett resultat som befanns ‘ekumeniskt inspirerat, anglikanskt 
påverkat och kryptokatolskt’ – från det upplevt nödvändiga i ett förnyelsearbete – ‘Den 
evangeliska friheten […] innesluter även rätten att med frimodighet röra sig i den allmänneliga 
kyrkans rika skattkammare och därur framhämta allt, som kan tjäna till församlingens 
uppbyggelse i evangeliska anda eller bidra till att ge den enskilda själen vingar.’   425
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Det är mot bakgrund av denna kyrkopolitiskt konfliktladdade förutsättning angeläget, att 
arbetet sätts in i ett begripligt vetenskapligt sammanhang. Önskan att bedriva den kyrkopolitik 
som ett ekumeniskt arbete innebär, kan därför inte på samma sätt gälla som vetenskap, när det 
historiska studiet verkar tjänande. Det finns alltid något ur ett vetenskapligt perspektiv 
tendentiöst i en ekumenisk strävan efter något allmängiltigt. Detta sanna, eviga eller allmän-
giltiga läsas ju, helt korrekt, in i ett historiskt material. Det handlar trots allt om att ta kyrkans 
självbild som förvaltare av Guds uppenbarelse på allvar, och inte förlora kompassen för detta 
arbetes egentliga syfte, att förverkliga Guds vilja snarare än någon mänsklig vilja. Som Martling 
uttrycker Brilioths avsikt, så var han ‘en stridbar förkämpe för sina på djupa forskningar 
grundade ideal,’ ett arbete som möttes av sympatier från Gustaf  Aulén, Gustaf  Lindberg och A 
O T Hellerström och som Martling sammanfattar som följer: ‘[Yngve Brilioth] följde [i sitt 
grundlärda arbete ”Nattvarden i evangeliskt gudstjänstliv” från 1926] nattvardsfirandets 
utveckling från fornkyrkan över den västerländska traditionen fram till sin svenska samtid med 
hänsyn till nattvardens fem bibliska huvudmoment: tacksägelse, gemenskap, åminnelse, offer 
och mysterium. I den svenska kyrkans utveckling fann han, att dessa legitima moment fått vika 
för den allt dominerande syndaförlåtelsetanken, vilket lett till en fortgående teologisk och 
liturgisk utarmning. Hans strävan var att omfamna denna svenska särtradition efter den 
allmänkyrkliga tradition, med rötter i fornkyrkan, som aktualiserats i den samtida internationella 
debatten.’  426

II. Engelska kyrkan. Dom Gregory Dix, liturgi och ekumenik 

Brilioths verk kom med tiden att överträffas av det ekumeniska arbetets kanske främsta 
gärning, den anglikanske munken Dom Gregory Dix i Nashdom Abbey år 1937 utgivna arbete 
The Shape of  the Liturgy, som omarbetades till det standardverk som 1945 och 1960 i två 
skilda upplagor kom av trycket och som alltjämt betraktas som en milstolpe inom allmänkyrklig 
liturgik. Anledningen till boken var att den anglikanska utgångspunkten inte lät sig avgränsas 
som ett isolerat anglikanskt problem. Dix fann det ‘impossible to state clearly what this 
specifically Anglican problem involves, to explain its causes or to discuss it usefully, without 
relating it to a much wider background.’ Detta var nu inte ett problem. Tvärtom, enligt Dix var 
det ‘as it should be. The most isolated Christian – say a celtic anchorite (the nearest equivalent 
to a christian Robinson Crusoe) – in so far as he is specifically christian, does not come to God 
like the pagan mystic, as the alone to the Alone.’  Enligt Martling så gav Dix livsverk, The 427

Shape of  Liturgy, ‘inte bara den anglikanska kyrkan utan hela det liturgiska förnyelsearbetet en 
fastare historisk och teologisk grund.’   428

En av Dix förtjänster, jämfört med professorerna i Sverige, var att på ett tidigt stadium 
klargöra att hans ekumeniskt inspirerade verk inte skulle gälla som främst vetenskapligt, utan 
som en handbok för kyrkans liturgiska förnyelsearbete. Till denna distans gentemot 
vetenskapen har svenska teologer med tiden allt tydligare sällat sig. Dix tidiga visionära hållning, 
och de svenska teologernas nutida positionering, är signifikativa för den relativa öppenhet, som 
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kyrkans och den teologiska vetenskapens företrädare i såväl England som Sverige har intagit i 
diskussionen. Detta kan jämföras med vår tids rättsförenhetligande arbete, vars historiska och 
komparativa argument alltjämt bedrivs vid våra juridiska fakulteter under sken av rättshistorisk 
vetenskap. Det kan därför vara lämpligt att inleda med Dix syn på det ekumeniska studiets 
relation till vetenskapen för att därefter granska dess idealistiska premisser.  

9. ‘Student of  Comparative Religion…’. Dix studier gällde ‘the structure of  actions and prayers 
which forms the eucharist,’ ett såväl internt som konfessionellt syfte med premisser som följer 
en praktisk, snarare än en teoretisk, teologi. Men ämnet hade en betydelse bortom det interna, 
inom ramen för vetenskapsgrenen Comparative Religion, eftersom en ‘analysis of  such a pattern 
and the tracing of  its evolution opens for the historian and the sociologist the most direct way 
to the sympathetic understanding ‘from within’ of  the mind of  those who practice that 
religion.’  Påminnas kan om värdet för en historievetenskapligt skolad rättshistoriker av att 429

förstå den konfessionella juridikens inskolade rättsinterna premisser.  
Det var trots dessa utgångspunkter, enligt Dix, nödvändigt att acceptera vissa av 

vetenskapens premisser. Han hade exempelvis att betrakta ‘the ‘ritual pattern’ of  the eucharistic 
action which is here studied […] not so much from the standpoint of  the theologian (though 
one cannot ignore theology in dealing with it) nor yet directly from that of  the pure historian 
(though history supplies the bulk of  the material), but from that of  the liturgist,’ vars studier, 
‘in so far as [they] are scientifically conducted […] are capable of  useful and important practical 
applications.’  Liturgik var i så måtto varken historia eller teologi, utan religionsvetenskap, och 430

då i synnerhet dess komparativa gren. Även här kan jämföras med rättsekumenen, som saknar 
en allmänvetenskapligt förankrad komparativ vetenskap att falla tillbaka på. Den komparativa 
rätten som disciplin företräds normalt sett av jurister, skolade i ett internjuridiskt 
förhållningssätt, på ett sätt som en mer allmänt hållen vetenskap förväntas att externkritiskt 
problematisera.  

10. ‘…who is himself  a believing Christian’. Denna balansgång mellan ett praktiskt syfte och en 
anslutning till de vetenskapare som studerar detta praktiska syfte, inom ramen för Comparative 
Religion, gör i sin tur Dix egen studie till en balansgång mellan två faror. Han är, enligt egen 
utsago, varken ‘an antiquarian collector of  liturgical curiosities for the sake of  their own 
interest, nor yet an expert in modern ecclesiastical rubrics, but merely a student of  Comparative 
Religion, who is himself  a believing christian, exercising his science especially on the practice of  
worship in his own religion.’ Dix understryker följdriktigt behövligheten hos en praktisk 
historia av att vara ‘as ‘scientific’ in its methods as that of  the religionsgeschichtliche schule in 
Germany,’ utan att för den skull, likt dessa vetenskapare, förlora sin ‘insight into their material 
by not sharing the belief  of  those who produced it.’ Han tar avstånd från det rent historiska 
intresse som bedrivs av så kallade ‘liturgiologists,’ ‘whose labours have in any case no practical 
bearing on what goes on in the ordinary parish church,’ och som ofta benämns antikvariskt, till 
förmån för ‘the needs and instinct of  ordinary christians living in the most direct contact with 
history and under its pressures.’  Det faller på vetenskapen att tids nog ta itu med ‘several 431

important questions, about which there seems to me to be an insufficiency of  established facts 
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for anything but speculative and inconclusive discussions, which would be out of  place in a 
book of  this kind.’   432

Dix tvingas likväl in i mycket omfattande historiska studier, ‘because it deals with 
something which underlies and accompanies the whole history of  Western civilisation for 
nearly two thousand years, with which it has continual mutual interactions.’  I detta hänseende 433

anmäler sig åter igen jämförelsen med den ofta komparativt lagde rättsekumenen, vars 
historiska studier bör vara likaledes omfattande, men likväl inte förenliga med en antikvariskt 
syftande historievetenskap, kanske ej ens med en mer allmänt hållen vetenskaplighet, givet ett 
juridiskt-praktiskt syfte. Poängen är central. En vetenskapligt anlagd ‘technical ‘History of  the 
Liturgy’ [in order] to be scientifically adequate’ fordrar nämligen ‘a different sort of  treatment.’ 
Till detta kommer den ytterst signifikativa insikten, att ‘you cannot in fact revolutionise your 
view of  origins without considerably affecting your treatment and understanding of  the later 
course of  liturgical history as a whole.’  Detsamma gäller förstås rättsekumenens förhållande 434

till en historievetenskapligt anlagd rättshistorisk forskning.  
Dix påminde läsaren 1960, att en vetenskaplig behandling av ämnet, utifrån moderna 

kritiska utgångspunkter, kommer att resultera i något helt annat än som hittills förevarit. ‘The 
scientific study of  liturgy has still to come to a final reckoning with some of  their results, and in 
a number of  matters to readjust its perspectives considerably in accordance with new evidence. 
But it is already clear that none of  these modern theories – whether revolutionary or restate-
ments of  old theses – will serve as it stands for the groundwork of  that scientific recon-
struction of  which liturgical study is now acknowledged to stand in need. When that comes it 
will be analogous to the work of  Wellhausen in the critical study of  the Old Testament; 
whatever may be the final stability of  its immediate theses, after it the subject will be studied 
differently from before. All other branches of  church history have already undergone a similar 
transformation at the hands of  scholars of  every doctrinal allegiance. There is no reason to 
doubt that the history of  the liturgy will have to undergo the same process.’  I denna 435

profetiska prognos så skönjer rättshistorikern ekot av två av 1960-talets banbrytande 
vetenskapare, Karl Kroeschell och Elsa Sjöholm, vars arbeten lämnade disciplinen med ett de 
facto epistemologiskt paradigmskifte.  436

11. Eukaristin som väsende och teleologi. Dix fokus ligger på eukaristin, såsom ‘by common 
consent central and the most important [of  all the christian ‘ritual patterns’],’ och för detta syfte 
isolerar, definierar och kan sägas även i viss mån reducera eukaristin från dess större 
sammanhang. Poängen är god, givet att det verkligen är ‘the ritual pattern of  the [eucharistic 
action] which is the most revealing of  the esssential christian understanding of  human life.’  437

Det handlar nu ej endast om att tillskriva eukaristin ett slags essentiale, ‘[a]s the representative 
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act of  a fully redeemed human life,’ som gedigna studier kunde låta skönja, utan även om en 
teleologisk dimension, som söker att besvara eukaristins ‘why,’ bortom de mer deskriptiva och 
empiriskt verifierbara ‘archaeological’ ‘when’ och ‘how’: ‘What I have tried to understand, 
therefore, is not only when and how, but why that standard structure or Shape of  the Liturgy 
took and kept the Shape it has,’ vilket med viss nödvändighet för hans studie bortom en 
‘archaeology for archaeology’s sake, which is unfortunately what most people seem chiefly to 
expect from liturgists and their works.’   438

12. Likhetspresumtion. Det finns i dessa ansatser en tydlig tendens i Dix verk, men eukaristins 
väsende eller dess teleologi skapar ingen ekumenik i sig. Ej heller eukaristins inre sammanhang 
med den övriga liturgin, eller ens Guds förmodade uppenbarelse och fortsatta verkan och 
försyn genom historien. Även den helhet som är större än dess enskilda delar, där ‘the eucharist 
is always in essence the same thing [and] that by careful analysis there is to be found underlying 
most of  these varying rites and all of  the older ones a single normal or standard structure of  
the rite as a whole,’  kan riktigt bereda ekumeniken den grund som krävs för att låta skönja en 439

enhetlig inre kyrka. Det fordras ytterligare något för att göra verklig ekumenik av arbetet, och 
det är å ena sidan en axiomatiskt presumerad likhet i rummet samt en likaledes presumerad 
likhet över tid. Det fordras med andra ord en inre enhet mellan yttre skiljaktigheter samt en 
kontinuitet mellan en äldre kyrka och en yngre. Det är här ekumeniken närmar sig sin kärna, 
dess inre mekanism, och i dessa möten i tiden och rummet uppstår ett ekumeniskt fruktbart 
samtal. Man kunde i samklang med rättsekumener/-komparatister benämna denna 
likhetspresumtion för en praesumptio similitudinis.  

13. Enhet och kontinuitet. Det måste klargöras, att tiden och rummet, i egenskap av idealistiskt 
genererade kunskapspremisser, tenderar att metodologiskt sammanfalla, som vore de utbytbara, 
om än begreppsligt distinkta. Syftet må vara att ena de i rummet utåt sett skiljaktiga kyrkorna, i 
högre grad än historiska skiljaktigheter inom den egna kyrkan, men det främsta medlet är alltså 
ett studium av tiden, även om jämförelsen i rummet bidrar med sitt. Man kunde uttrycka denna 
samverkande enhet och kontinunitet, som en ‘inescapable solidarity of  all christians in their 
prayer […] inseparable from the nature of  christianity itself,’ eller som den ‘most obvious and 
universal expression in the history of  what is the climax of  christian living.’ Ett annat sätt är att 
uttrycka tanken om en enskild kristens tillhörighet i en allmän kyrka, utifrån traditionens 
enande kitt bedjande emellan, som om det ‘[u]ltimately […] all comes to [the most isolated of  
Christians], even the use of  his bible, from the tradition of  prayer evolved in the worshipping 
church. And it is with local churches as with individuals. Behind each of  them stands the classic 
tradition of  christendom, making its influence felt all the time, even if  only by their attempts to 
react against it.’   440

Eukaristins väsende, i sin natur att förstå som ett mysterium och sakrament, kommer 
därmed ned till oss i dag, ‘everywhere […] unchanged for more than eighteen hundred years 
[having] adapted itself  perpetually with a most delicate adjustment to the practical conditions 
and racial temperaments and special gifts of  a multitude of  particular churches and peoples and 
generations,’ ‘[having] persisted ever since […] only because it fulfilled certain universal christian 
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needs in every church in every age,’som vore den ‘the common inheritance of  all the baptised, 
the legacy of  our common Mother before our family quarrels had grown so sharp and tragic,’ 
med andra ord ‘unchanged in christian practice from before the crucifixion’ med en ‘new 
meaning fixed for all time in the Upper Room.’  Historiska och lokala variationer jämkas 441

medelst ett slags inre tyngdlag, som ställer om magneten för ekumenikens kompass. Dix 
sammanfattar tankegången i bokens slutkadens: ‘In the eucharist we christians concentrate our 
motive and act out our theory of  human living. Mankind are not to be ‘as Gods’, a competing 
horde of  dying rivals to the Living God. We are His creatures, fallen and redeemed, His dear 
recovered sons, who by His free love are ‘made partakers of  the Divine nature’. But our 
obedience and our salvation are not of  ourselves, even while we are mysteriously free to 
disobey and damn ourselves. We are dependent on Him even for our own dependence. We are 
accepted sons in the Son, by the real sacrifice and acceptance of  His Body and Blood, Who 
‘though He were a Son, yet learned He obedience by the things which He suffered; and being 
made perfect, He became the author of  eternal salvation unto all them that obey Him; called of  
God an High-priest after the order of  Melchisedech’.’   442

14. Harmonisering och historiskt argument. Det handlar om en kyrka i singularis, om än med 
flertalet instanser samt om en nattvard i singularis, oaktat dess skilda uttryck. Och när avvikelser 
från ‘the standard structure of  the rite’ visar sig, tolkas de bort, eftersom ‘[t]he […] different 
interpretations, and the theologies which define those interpretations […] can vary only within 
certain limits.’ Och eftersom förståelsen av syftet följer detta väsendes inneboende tyngdlag, 
följer det logiskt att en kyrklig gemenskap påverkas negativt socialt, som en konsekvens av en 
förändring i riten, snarare än det omvända, eftersom ‘it is a fact that the ritual change can 
always be historically detected before the social one.’   443

Det huvudsakliga argumentet för Dix, på samma sätt som det är för rättsekumener/-
komparatister, är historiskt. Det handlar om att studiemedelst skapa den kontinuitet, som kan 
trygga en bärande koppling till tiden före reformationens – presumerat accidentella – 
diskontinuitet. ‘We cannot cut ourselves off  from this immense experience of  the eucharist in 
the past [of  performing the eucharist in much more ancient and more numerous churches for 
fourteen centuries], even if  we would,’ menar han, och lägger till en mycket väsentlig 
ingrediens, nämligen hans egen historiskt informerade insikt, med klargörandet, att denna 
tradition har format oss ‘in all sorts of  ways, far more numerous and complicated and subtle 
than we readily recognise.’ Det är med andra ord svårt att ‘readily recognise’ den kontinuitet 
som finns där, eftersom den är så ‘complicated and subtle.’ Det är därför alltför lätt att i 
varandras ‘mutually exclusive logical developments of  the same ‘Western’ pattern of  thought’ 
finna ett ‘alternative’ snarare än ett ‘complement.’ Och eftersom det psykologiska elementets 
religiositet är så stark, så faller det på skolade teologer att bereda insikten om hur nära kyrkorna 
står varandra på ett mer doktrinärt plan: ‘It is quite true, as T. A. Lacey once said, that, in the 
broad meaning of  the terms, ‘It is theology which unites us and religion which divides us’.’   444
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Det kunde inte sägas bättre, vilket varje rättsekumen jurist i upplevt nationell, eller än svårare 
nationalistisk, isolering utan tvekan skulle instämma i. Det komparativa arbetet nyttjar på så vis 
ett historiskt argument, vilket i sin tur förutsätter ett teologiskt grundarbete som utgår 
ställandet av ‘some of  the right questions [that] have not been asked before, or at all events 
have not been put quite in the same way.’   445

Medgivandet, att frågorna inte har ställts ‘in quite the same way’ är centralt för ett 
ekumeniskt arbete, som strävar efter en förnyelse, som ej endast är en förnyelse, utan tillika ett 
närmande av andra kyrkor och ett jämkande av den egna kyrkans upplevt hävdvunna 
diskontinuitets tradition. Det handlar trots allt om en variation som måste ses som accidentell, 
mot en enhet som är essentiell, med en kärna som förmår att ställa det accidentella mot det 
esssentiella i en för det ekumeniska syftets riktiga förhållande. Eukaristins ‘apostolic core’ måste 
därför renas från en skiljaktighet, genom att den reduceras till en ‘product of  history,’ så att 
dess ‘essential action’ må framträda som ‘always the same’: ‘The intricate pattern of  local variety 
overlaid on the unchanging apostolic core of  the rite is the product of  history. It is the proof  
that the christian liturgy is not a museum specimen of  religiosity, but the expression of  an 
immense living process made up of  real lives of  hosts of  men and women in all sorts of  ages 
and circumstances. Yet the underlying structure is always the same because the essential action 
is always the same, and this standard structure or Shape alone embodies and expresses the full 
and complete eucharistic action for all churches and all races and all times.’  446
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15 Statlig-juridisk ekumenisk metod 

‘Ich glaube, daß beede Herren recht und unrecht hatten, indem 
der Streit nur Worte betraf. Es kommt auf  den Begriff  des 
teutschen Privatrechts an. Herr von Selchov leitet es aus den 
Statuten, aber diese enthalten eine Menge römischer Sätze, die 
nicht teutsch sind. Ich würde ein teutsches aus Urkunden und 
alten Autoren gesammeltes Recht, ein reines, unrömisches Recht 
verlangen, so wie es Herr Pütter lesen würde. Diesem 
Allgemeinen könte der Frank, der Westphal, der Schwab seine 
Statuten beifügen, und dann würde er meinen Gedanken nach, 
ein teutsches Recht haben. Wie Herr Pütter in seinem 
Fürstenrecht zu Werke geht, so glaube ich, daß man es auch hier 
thun müsse. Was geht den Würtemberger die Übereinstimmung 
aller Statuten an? Hätte er ein altes algemeines teutsches Recht, 
mit dem er seine Landsordnung verbände, so wäre ihm besser 
geholfen.’ (Friedrich Philip Carl Boell, 1775) 

Det skall i det följande göras gällande, att den ekumenik som Dom Gregory Dix, i det 
föregående kapitlet om kyrklig-teologisk ekumenisk metod, företräder, med sitt referensverk i 
liturgi, har en tydlig parallell inom juridiken. Det handlar om konfessionellt betingad rätts-
jämförelse, vilket i denna delen av avhandlingen alltså benämns rättsekumenik. Tanken är att 
bryta ned såväl klassisk, men modern, konstruktiv rättsvetenskaplig metod som en äldre 
geschichtliche Rechtswissenschaft, för att visa på de likheter som föreligger med det kyrkligt 
ekumeniska samt med modern zweigert-kötsk Rechtsvergleichung.  

Kapitlet (I) inleder med den konfessionella komparativa premissen, givet dess sammanhang 
med den kyrkliga ekumeniken. Det föreslås föreligga ett inre funktionellatsamband mellan det 
kyrkligt-teologiska och det statligt-juridiska, som är tänkt att styrkas av kapitlets genomgång av 
skilda juridiska metoder, mot bakgrund av föregående kapitel om kyrklig ekumenisk metod. 
Diskussionen inleder med (II) ett försök till en syntetisk sammanfattning av konstruktiv 
rättsvetenskaplig metod, utifrån Carl-Axel Reuterskiölds ‘Statsrätt och statskunskap’ från 1929 
och Francis Hagerups ‘Nogle Ord om den nyere Retsvidenskabs Karakter’ från 1888. Avsikten 
är att bryta ned denna äldre konstruktiv rättsvetenskap i bekanta beståndsdelar. Därefter följer 
(III) en genomgång av Karl Friedrich Eichhorns bidrag till en konstruktiv historisk 
Rechtswissenschaft, med utgångspunkt i hans programförklarande ‘Über das geschichtliche 
Studium des Deutschen Rechts’ från 1815. Den visar på, hur historiskt material kan sättas i 
tjänst hos en dogmatisk-systematisk framställning. Kapitlet avslutar med (IV) ett försök, att 
lokalisera det ögonblick, då en tysk Rechtswissenschaft, i sökandet efter ‘Deutsches recht’, stod 
inför valet mellan en konstruktivt verkande jämförelse i rummet eller i tiden. Eichhorn kan 
sägas ha verkställt en redan besvarad fråga, hur en sådan ‘Deutsches recht’ låter sig konstrueras. 
Här gäller det att gå några år ytterligare tillbaka i tiden, för att finna dem, som ställde den för 
Eichhorn principiellt viktiga frågan om utgångspunkten. Denna utgångspunkt måste åter-
besökas, för att återknyta till dagens konstruktiva arbete samt föstå den inre kontinuitet som 
föreligger dessa konstruktiva syften emellan. Friedrich Philipp Carl Boells bidrag år 1775, till 
frågan om ‘ein teutsches recht’, anmäler sig som arbetets möjliga startpunkt. Av särskild 
betydelse för avhandlingen är hans klargörande, att tiden och rummet i det abstrakta kunde 
betraktas som avgränsat juridiskt likvärdiga. Han föregriper därmed dagens dagens axiomatiska 
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syn på tidens och rummets analogiska tillämplighet i metodologiskt hänseende. Till detta 
kommer en ytterligare aspekt, nämligen det konkreta valet mellan de i abstrakt bemärelse 
likvärdiga empiriska materialen i tid och rum, vilket betingas av rättspolitiska hänsyn. Det 
handlar för Boell, som för Zweigert och Kötz, om att, i ett rechtsvereinheitlichende syfte, fostra en 
ny jurist samt att skapa en ny juridik. Kan det rent av vara så, att Boell är den zweigert-kötzska 
komparativa metodens andlige anfader?  

I. Konfessionell metod 

Det gjordes i föregående kapitel gällande, att det kyrkligt-teologiska och det statligt-juridiskt 
ekumeniska har det konfessionella gemensamt, varför det på ett djupare plan handlar om en 
gemensam konfessionell metod, avsedd att skapa eller värna en presumerad harmoni inom 
ramen för ett systems inre sammanhang. Paul Khan uttrycker saken annorlunda, men berör 
samma slags latenta enhet när han beskriver hur ‘[t]oleration is made possible by recognition of  
the fundamental unity of  belief  beneath […] apparent differences.’ Ekumener önskar 
reformera såväl kyrka som stat, men gör det inom ramen för ‘variations […] of  institutional 
design: they do not challenge fundamental norms.’  Den idealistiska filosofi som tangerar 447

denna metod – ligger till grund för? – har berörts i inledingens korta kapitel om idealism. Det 
som förtjänar att särskilt nämna i detta sammanhang, är metodens kontinuitet över tid. Den går 
åtminstone tillbaka till Gratianus Concordia discordantium från år 1140, vilket väcker tanken, 
att den idealistiska filosofin vore effekt snarare än orsak, som ett slags sekularisering av en 
ursprungligare juridisk-teologisk metod.  

Det är i detta ljus, som avhandlingen betraktar de tre metoderna inom juridik, teologi och 
idealistisk filosofi, nämligen som instanser av en allmän metod. Denna metod kan benämnas 
konfessionell. Eller idealistisk. Namnet kan anpassas efter sammanhang för att skapa tydlighet, 
men på ett djupare plan finns där alltså en tydlig samstämmighet. Det är mot bakgrund av 
denna gemensamma konfessionella metod, som de ekumeniska arbeten som diskuterats ovan, 
kan sägas visa på liknande medel som den idealistiska filosofin inom en enhetlig 
vetenskaplighet, för att nå det eftersträvade målet av förnyelse i riktning mot kyrklig enhet på 
ett inre, djupare och därmed även sannare plan. Man förutsätter kyrkans eller eukaristins 
väsende, vilket gäller som ‘äktkristet’, och applicerar en likhetspresumtion som förmår att läsa 
in såväl kontinuitet i tid som enhetlighet i rum, samtidigt som avgränsningen görs gentemot det 
främmande och väsensskilda, medelst diskontinuitet och utanförskap. Därmed skapas organiska 
samband, med en inre essentiell kärna, som förmår härbergera yttre accidentella skiljaktigheter. 
Det gäller nu att tydligare koppla det sagda till juridiken, och vägen skall tas genom historiska 
förebilder av skilda slag, för att se hur de förenas metodologiskt, sken av olikhet till trots.  

II. Konstruktiv rättsvetenskap 

Det skall i det följande klargöras juridisk metod utifrån några klassiska verk kring vad som går 
under namn av konstruktiv rättsvetenskap. I enlighet med föregående kapitel så avser dis-
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kussionen att lyfta fram de juridisk-idealistiska ledmotiv som ingår som moment i metodens 
sammantagna utgångspunkt.  

1. Juridisk metod och grader av konstruktion. Inom juridiken finns ett flertal exempel på vad som 
här benämns konfessionell metod. Det som är viktigt i sammanhanget, för att förebygga 
missförstånd, är att undvika de delvis artificiella skillnader som gör sig påminda, när en i grund 
enhetlig metod ger sken av att vara djupt splittrad, av den enkla anledningen att en generation 
jurister tar avstånd från en föregående generations, genom att skolas in i en med en dagsaktuell 
gällande rätts förenligare, juridiska metod. Att kalla en svunnen, och därmed utåt sett övergiven, 
metod för konstruktiv, kan sägas vara instruktivt såsom beskrivning på en epok i rätts-
vetenskapens historia. När de juridiska studiernas huvudsakliga discipliner skapades, parallellt 
med arbetet på en reformering av den svenska lagstiftningen under i synnerhet perioden 
1870-1930, utfördes ett arbete, som inte längre utförs på samma vis. Men ett avtåndstagande, 
utifrån ett yttre sken av olikhet, blir missvisande eftersom all juridik, såväl teoretisk som 
praktisk, förutsätter konstruktion.  

Bruket av epitetet ‘konstruktiv’, som i Lars Björnes ‘Den konstruktiva riktningen,’ vilket är 
titeln på tredje volymen i hans historia om den nordiska rättsvetenskapen från 2002, och som 
för hans del täcker åren 1871-1910,  tjänar ett pedagogiskt och klargörande syfte. Björne kan 448

beskriva, och med viss förstärkt kontrasterande effekt, jämföra jurister och epoker. Men det ger 
en känsla av konstruerad diskontinuitet, när han skriver att ‘[e]fter den konstruktiva riktningens 
fall utsattes denna riktning för allmänt fördömande och hån, i Finland så sent som fram till 
1970-talet.’ Benämningen kan även ges en mer specifik innebörd, bortom ordets omedelbara 
innebörd: ‘Den konstruktiva riktningen accepterade helt och hållet endast den 
rättsvetenskapliga positivismen och även detta endast i sitt senare skede. Den principella 
rättspositivismen urholkades ju bl.a. av föreställningarna om en övernationell idealrätt, och 
positivismen som allmänt vetenskapsideal ledde främst till kvasiempiriska påståenden och mer 
eller mindre krystade jämförelser med naturvetenskaperna.’   449

Det är viktigt att hålla i åtanke, att det för juristen handlar om en kontinuitet i tanke-
processen över tid och rum, där forskaren vid en granskning måste bemöda sig om att tänka 
bort pedagogiska grepp eller litterära friheter, för att skönja skillnader av kvalitativ, men alltjämt 
internpraktisk, art mellan en jurists konstruktion och en annans. Juristen kan konstruera utifrån 
välkända prejudikat, inom ramen för särskilda juridiska spörsmål, likaväl som utifrån ett 
historiskt eller komparativt främmande material, i syfte att skapa en vetenskaplig disciplin. 
Juristen kan därför inte sägas ta avstånd från det konstruktiva i sig, vilket alltså utgör en 
essentiell del av det praktiska juridiska arbetet, men väl av en viss karaktär eller kvalitet i detta 
konstruktiva arbete.  

Denna kontinuitet i konstruktion gör det ej endast möjligt, utan även fruktbart, att studera 
svunna tiders metodologiska arbeten. Det förutsätter endast, att man har siktet inställt på det 
väsentliga för läsningen. Man förväntar sig inte längre av studenter, att de läser texter av Carl 
Axel Reuterskiöld, för att lära sig praktisk juridisk metod, men de kan med stor behållning ta 
del av dessa texter, för att fördjupa sina insikter om vad juridisk metod på ett mer abstrakt plan 

 Lars Björne, Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 3 Den konstruktiva riktningen : 1871-1910, Institutet för 448
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innebure. Det samma gäller texter av Francis Hagerup och Karl Friedrich Eichhorn. Med flera. 
Det är också på detta mer abstrakta plan, som läsaren i det följande bereds sällskap av 
Reuterskiöld, Hagerup och Eichhorn. Medan Eichhorns metod mer allmänt sorterar under vad 
man benämner geschichtliche Rechtswissenschaft, historisk rättsvetenskap, ett namn han 
självmedvetet gav sitt arbete, är Reuterskiöld och Hagerup barn av det juridiska arbete, som 
mer eller mindre medvetet frigjorde sig från beroendet av såväl särskilt historiska som andra 
kunskapspremisser. De presenteras därför särskilt.  

2. Carl Axel Reuterskiöld, ‘Statsrätt och statskunskap’. Reuterskiöld tog upp den juridiska 
metoden i dess mer akademiska sammanhang, vad man därför kunde benämna den 
rättsvetenskapliga metoden, i artikeln ‘Statsrätt och statskunskap’ från 1929.  Avsikten var att 450

klargöra skillnaden mellan de två disciplinerna statsrätt och statskunskap, med anledning av 
utnämnandet av Nils Herlitz till professor i dem båda i Stockholm, vad Reuterskiöld ansåg 
utgjorde en olovlig sammanblandning av två väsensskilda discipliner, till förfång för dem båda. 
Det handlade nu icke främst om dessa två discipliner. De utgjorde instanser av något mer 
allmänt, nämligen skillnaden mellan juridik och ickejuridik. Artikeln tog följdriktigt sikte på 
skillnaden mellan juristen och ickejuristen. Som Reuterskiöld uttrycker det, så blir ‘[e]n utmärkt 
statskunskapsman […] ofta en dålig statsrättsforskare,’ till synes av den enkla erfarenheten, att 
‘[d]et går icke i längden för en vetenskapsman att med lika framgång och intresse tjäna två 
skilda vetenskaper, hvilka hvar för sig ega lika stor betydelse.’ Och handlar det om ‘två artskilda 
vetenskaper, huru nära beröringspunkter de än i vissa stycken kunna hafva,’ där den ena alltså är 
logiskt och konfessionellt betingad medan den andra är empiriskt och ickekonfessionellt 
betingad, så måste fokus fästas på den konfessionella metod, som alltså i överförbar bemärkelse 
är gemensam med teologin och den idealistiska vetenskapen.   451

Statsrättsvetenskapens särskilda ställning, med en gärning ‘som statsrätten och endast den 
kan vetenskapligt lösa,’ låg enligt Reuterskiöld i dess syfte och det för detta syfte avsedda 
medlet. Detta arbete inbegrep tre uppgifter, nämligen normbeståndets fastställande, i sin tur 
metodologiskt präglat av en framvaskad gemensamhet och väsentlighet, samt detta bestånds 
syntetiska och komparativa sammanhang, vad Reuterskiöld benämnade dess ‘tredje och högsta 
uppgift.’   452

3. Normbeståndets kommensurabla och rättssäkra avgränsning. Normbeståndet, ‘vare sig det 
samma tages i sin mera begränsade omfattning af  konstitutionella författningsnormer och 
därtill anknuten lagstiftning, eller i sin vidsträcktare betydelse af  äfven förvaltningsnormer och 
därtill anknutna författningar,’ måste alltså fastställas och begränsas genom att ställas i relation 
till ‘rättens yttersta syfte, rättssäkerheten.’ Avgränsningen följer i enlighet. ‘[D]et är endast de 
normer, som praxis möjligen kunnat afsätta, hvilka intressera statsrättsvetenskapen, under det 
att statskunskapen, som direkt inriktas på det statliga lifvets egen utveckling, måste intressera 
sig för all praxis, alldeles oafsedt dess förhållande till normbildningen och rättssäkerheten.’   453

4. Harmonisering. Utifrån detta framvaskade normbestånd har sedan juristen att verkställa en 
harmonisering, helt i enlighet den gratianska devisen concordia discordantium canonum, för ‘att 
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genom analys af  detta oftast inom sig ologiska och heterogena normbestånd utkristallisera och 
fastställa det gemensamma och […] ur rättssäkerhetssynpunkt väsentliga.’ Detta arbete betingas 
av en syn på rättsvetenskapen där helheten presumeras större än summan av dess enskilda 
grenar, vad Reuterskiöld benämner ‘totalsammanhanget inom rätten i dess helhet och oafsedt 
dess förgreningar i statsrätt, privaträtt o. s. v.’ och av ‘en juridisk inriktning, grundad på 
ingående kännedom om rätten såsom sådan.’   454

5. Systematisk form. Avslutningsvis har rättsvetenskapen att ‘framställa [det gällande stats-
rättsliga normbeståndet] i systematisk form och att […] verkställa en jämförelse mellan de 
system, som i skilda stater sålunda utbildats till rättssäkerhetens upprätthållande i det offentliga 
lifvet.’ Detta innebär ett förande av analysen bortom det enskilda och mot det större 
sammanhang som harmoniseras till en inre koherens, som i sin tur förenar de skilda delarna i 
ett logiskt system. Juristen måste därmed ge logiken ett slutgiltigt företräde framför den empiri, 
som bidragit till att ha lagt grunden, men som i sig inte äger något självständigt värde, för att 
låta skönja ‘enhetens mångfald, äfven om för icke-jurister eller ovana juridiska forskare det kan 
te sig som både principlöshet och brist på metod.’  Skillnaden de två disciplinerna emellan 455

sammanfattar Reuterskiöld som följer: ‘Det som skiljer [statsrätten och statskunskapen] åt 
såsom hvar för sig olika vetenskaper, är deras olika metod. Statsrättens metod kan kännetecknas 
som logisk, statskunskapens som empirisk, hvarmed själffallet hvarken är sagdt att stats-
kunskapen skulle sakna logik eller statsrätten empiri: tvärtom är empirien lika nödvändig för 
den senare som logiken för den förra. Och det samma torde gälla om all verklig vetenskap. Men 
sedan statsrätten på empirisk väg fixerat sitt material, bestående såväl af  empiriskt gifna normer 
som af  empiriskt gifna, under dem ställda förhållanden, har den att på analytisk-logisk väg 
ordna, precisera och systematisera detta material med fäst afseende å all rätts syfte att skapa och 
upprätthålla rättssäkerheten.’   456

6. Francis Hagerup, ‘Nogle Ord om den nyere Retsvidenskabs Karakter’. Lika tvärvetenskapligt 
klargörande som Reuterskiöld var inte Francis Hagerup, när han ett halvt sekel tidigare gav 
uttryck åt den konstruktiva metoden, men hans ‘Nogle Ord om den nyere Retsvidenskabs 
Karakter’  bereder en ovärderlig insikt i en av det sena 1800-talets juridiska metod457 -
diskussioner. Den är också mycket instruktiv i dess, på ett djupare plan, idealistiska och konfess-
ionellt betingade juridiska metod. Som Hagerup uttryckte det, åsyftade metoden, att visa 
‘Retsreglerne ikke isolerede, men i deres systematiske Sammenhæng, ikke som en broget 
Mangfoldighed af  uensartede mere eller mindre vilkaarlige Bud, men som Anvendelser eller 
Variationer af  visse enkle Grundformer, der til en vis Grad besidder universal Gyldighed. Og 
der gives os derved Midlerne til baade fuldkomnere at beherske og sikrere at anvende dem.’   458

7. Dogmatisk-systematisk metod. Hagerup avsåg att ta avstånd från ‘det forrige Aarhundredes 
ufrugtbare Scholastik og pedantiske Bogstavfortolkning,’ där juristen nöjde sig ‘med en 
Beskrivelse af  Grundbyrderne i Forbindelse med en kasuistisk-historisk Behandling af  de 
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enkelte faktisk forekommende Tilfælde af  saadanne.’  Hagerup ställer därmed, på sätt 459

Reuterskiöld några decennier senare kom att ta för givet, ‘den systematiske Begrebsudviklings 
Metode istedetfor den tidligere eneherskende kommentatoriske.’ Efter att gillande ha hänvisat 
till den ‘epokegjørende Betydning det har faaet for Studiet af  den franske Ret’ som Zachariæ 
vid universitetet i Strasbourg utförde, så påminner han om hur ‘[e]n almindelig engelsk praktisk 
Jurist behersker derfor ogsaa sjelden det hele Retsstof, men dette er paa en Maade fordelt 
mellem specialkyndige.’   460

8. Gällande rätt och presumerad giltighet. Klargörandet, att en sådan metod inte avsåg någon 
juristrätt, skall ses i ljuset av att juristen med en konstruktiv metod ‘tillige har en umiddelbar 
retsproducerende Evne, saaledes at Retsvidenskaben kan supplere den positive Ret med 
Sætninger, som man mener at kunne udlede af  disse generelle Lovgivningsprincipper,’ vilket 
med tidens gång må vinna allmänt gehör, som fullbordades ett slags härskande mening: ‘En 
Retssætning gjælder jo ikke, fordi flere eller færre Mennesker finder den nyttig og tjenlig eller 
endog moralsk nødvendig, men fordi Samfundet har fastslaaet, at den skal gjælde.’ Till detta 
kommer ett kraftfullt avvisande av vad som måste benämnas ickejuridik, exempelvis sociolog-
iska och filosofiska hänsyn. Budskapet kunde inte vara tydligare: ‘enhver videnskablig 
Behandling af  den gjældende Ret, kan kun være selve de gjældende Retsregler.’ Något annat vore att 
bygga på ett ‘urigtigt Grundlag.’   461

9. Harmonisering, inre sammanhang och system. Det handlar hos Hagerup, som hos Reuterskiöld, 
om att proaktivt konstruera harmoni, utifrån ett axiomatiskt presumerat ‘Retsstoffets egen indre 
Sammenhæng,’ där vetenskapens strävan, ‘efter sit Væsen mod det almene, det generelle,’ 
förutsätter en ‘Videnskab[en] iboende’ abstraktion. Juristen måste därför föra analysen bortom 
‘Retssætningerne saa at sige enkeltvis, konkret og kasuistisk,’ för att nå fram till verkliga 
‘Retsbegreber og paavise disses Sammenheng og Slægtskab, idet den af  dem danner et System.’ Det 
är först när arbetet når ‘denne synthetiske Metode,’ med dess historiskt givna ‘juridiske Grund-
begreber’ satta ‘i en flydende Tilstand.’ Detta arbete avser alltså att på empirisk väg, medelst 
tanken om det metafysiskt givna, lyfta begreppet från sina skilda partikulära instanser, vare så 
historiska eller lokala variationer, för den enhet som följer av det likhetspresumerade arbetet. 
‘Man maa ved en Betragning af, hvad der er fælles i alle de Tilfælde hvor Livets Opfatning, til 
hvilken Loven her selv henviser, statuerer Tilværelsen af  en Kontrakt og ad denne Vei be-
stemme, hvad der er fælles for alle disse Tilfælde.’ Abstraktion, analogi, inre sammanhang och 
system utgör ingredienserna i begreppets tillblivelse och ‘almindeligere Anvendelse.’   462

10. Syntesens abstrakta allmängiltighet. Denna gång från det partikulära och konkreta, till det 
enhetligt allmänneliga och abstrakta, sammanfattad och sammanförd till ‘en systematisk 
Bygning,’ är vad Hagerup, likt Reuterskiöld efter honom, benämner ‘en syntetisk Proces.’ Med en 
‘sand systematisk Opbygning af  Stoffet’ uppenbarar sig sedan den juridiska verkligheten 
omvänt ‘fra det almindelige til det specielle,’ som handlade lagboken om en lärobok, historiskt 
reducerad på sätt som Puchtas ‘methodisch ausgezeichneten Pandectenkompendium,’ 
akademiskt kategoriserad ‘som Kemikeren undersøger de kemiske Elementers Egenskaber og 
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Affiniteter,’ vetenskapligt artsbestämd, ‘som Zoologen bestemmer en ny Art, Kemikeren en ny 
Sammensætning,’ idealistiskt hypostaserad till ‘en uddybet Indsigt i Institutets Væsen,’ vilket kan 
‘kaste nyt Lys over de almindeligere Begreber,’ verklighetsförrättsligad så att rättsregler ‘[k]un 
[…] sees i sin systematiske Sammanhæng og [faa] en sikker juridisk Holdning,’ praktiskt 
instansifierad genom ett ‘henføren af  et Retsforhold under det Begreb, der ligger til Grund for 
det, er det man særlig har betegnet som juridisk Konstruktion,’ och folksjälsligt säkrad hos de 
lekmän som endast ser ‘Forholdet saa at sige amorft, uden at lade de enkelte Sider 
udkrystalliseres ved at underkastes Begrebsanalysens Prøve.’ Det är denna ‘syntetiske 
Begrebsdannelse og den dertil knyttede Klassifikation af  Begreberne’ som ‘i høi Grad letter 
Juristen Tilegnelsen af  og Herredømmet over Retsstoffet.’  463

Det är enligt Hagerup endast genom en dylik ‘uddannelse,’ som juristen förmås att överge 
‘et amorft Konglomerat af  kun i det ydre sammenhængende Retsbud,’ för att i ‘systematiske 
Sammenhænge [få] et helt nyt Syn paa Tingen.’  Juristutbildningens moderna ambition kunde 464

inte beredas en tydligare programförklaring. Det systematiska äger hos Hagerup, som hos 
Reuterskiöld, ett a priori försteg framför det yttre och konkreta. Detta får självklara kon-
sekvenser för historieskrivningen, som på ‘analytisk-logisk väg […] med fäst afseende å all rätts 
syfte att skapa och upprätthålla rättssäkerheten,’  underordnas juridikens systematiska 465

sammanhang, och görs därmed även avhängig dess presumerat universaliserbara tendens. 
Systemet behövs med andra ord, inte för att det är historiskt sant, utan för att dess inre juridiska 
sanning presumeras bereda rättssäkerhet. 

III. Konstruktiv historisk rättsvetenskap 

Ekumenisk teologisk metod och allmän internrättslig juridisk metod, oavsett graden av 
abstraktion eller konstruktion, påminner med andra ord om varandra. Det som förenar dem 
finner man i den idealistiska metod, som tar sig uttryck i samtliga de aspekter som kyrkans 
ekumeniska och juristens juridiska metod förutsätter, såsom a priori presumerade entiteter – om 
så de benämns väsenden eller ej – harmoniseringen av olikheter i tjänst hos presumerade inre 
sammanhang bortom yttre skenbara skiljaktigheter, helhetens större betydelse framför de skilda 
delarnas sammantagna värde. Och så vidare.  

Detta sagt, den djupare liggande samhörigheten som hittills berörts, rör sig inte bortom de 
uppdrag som Reuterskiöld och Hagerup ansåg sig ha för ögonen, vad Reuterskiöld beskriver 
som ‘en utredning, huru det vid en viss tidpunkt gällande statsrättsliga normbeståndet skall 
förstås för att rättens yttersta syfte, rättssäkerheten, skall kunna realiseras och vinnas.’  Det 466

som saknas är det bredare historiska sammanhang, som det ekumeniska arbetet måste ta för 
given. Detta uppdrag finner man hos de jurister som kan sägas ha berett marken för 
Reuterskiöld och Hagerup. De tog sig an ett bredare koncipierat uppdrag, som på ett abstrakt 
plan kan sägas gälla frågan, hur en gällande rätt kan konstrueras genom att presumeras såsom 
latent gällande i en inre, djupare, och därmed sannare, bemärkelse än den – i grund endast 

 A.a., s. 22–26, 38 f., och 42 f.463

 A.a., s. 41.464

 Reuterskiöld, Statsrätt och statskunskap, s. 82.465

 A.a., s. 77.466
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skenbart betydelsefulla – existerande rätt, som praktiskt verksamma jurister inte förmår se, men 
som professorer, med skolad blick och anpassad metod, är i stånd att förverkliga, genom att 
laborera med stoff  som ligger utanför det praktiskt omedelbaras tid och rum.  

Det finns många sätt att benämna juridiska arbeten som går bortom det mer omedelbara. 
Det vanliga har varit att söka förbindelselänkar i tid och rum. I det följande sätts fokus på en 
betydelsefull inriktning inom tysk Rechtswissenschaft, nämligen det tidiga 1800-talets juridiska 
blick för det historiska, vad man plägar benämna en geschichtliche Rechtswissenschaft. Där finner 
man bland annat juristen, germanisten och professorn i Frankfurt, Berlin och Göttingen mellan 
åren 1806-1833, Karl Friedrich Eichhorn. Det är till honom diskussionen vänder.  

11. Karl Friedrich Eichhorn, ‘Über das geschichtliche Studium des Deutschen Rechts’. Eichhorn gäller 
för vissa som en förgrundsgestalt inom Rechtsgeschichte. Det ligger ingen felaktighet i denna 
tillskrivelse, men den är missvisande. Det stämmer, att Eichhorn avsåg att skriva en Deutsche 
Rechtsgeschichte, och kan därmed, enligt Karl Kroeschell, mycket väl gälla ‘als Begründer der 
modernen deutschen Rechtsgeschichte.’ Hans ansats var till och med att skriva, ‘nicht nur 
Verfassungsgeschichte und Quellengeschichte, sondern für jede Epoche auch eine Darstellung 
des materiellen Privatrechts und Strafrechts sowie des Prozessrechts,’ och skapade därmed en 
‘Typus einer rechtshistorischen Gesamtdarstellung […] , der in der ersten Hälfte unseres Jahr-
hunderts durch das bekannte Lehrbuch von Richard Schröder repräsentiert wurde, und den 
heute das Werk von Hermann Conrad vertritt.’  Det är en enastående bedrift. Men han 467

arbetade med en från historievetenskapen skild historiekonception, inom ramen för en 
geschichtliche Rechtswissenschaft, och begränsade sig därmed ‘in der Hauptsache auf  ein Programm 
der Erforschung und Edition der rechtshistorischen Quellen, das für die künftige den Grund 
legen soll.’  Tidskriften som han 1815 grundade tillsammans med Friedrich Carl von Savigny 468

benämndes följdriktigt Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft.  
Ivar Afzelius skrev om sina studier i Leipzig på 1870-talet, och lyfte bland annat fram just 

Eichhorn, och då i egenskap av grundare av en germansk rättsvetenskap. Det var, enligt 
Afzelius, en ‘öfvervägande historisk vetenskap’ som ‘torde i sjelfva verket få betraktas blott som 
en vetenskaplig konstruktion,’ vars betydelse låg i konstruktionen snarare än det historiska, ‘[t]y 
det är konstruktion, som betecknar vetenskapen, och det är icke friheten från former och tukt 
öfver hufvud som för henne framåt, det är blott kullkastandet af  sådana skrankor, inom hvilka 
innehållet icke rymmes, utan att det våldföres.’  Det är också i detta konstruktiva arbete man 469

skönjer Eichhorns släktskap med såväl Reuterskiöld och Hagerup, som med ovan teologiska 
ekumener, och det finns därför anledning att närmare granska hans programförklaring från 
1815, ‘Über das geschichtliche Studium des Deutschen Rechts.’   470

12. ‘Deutsches Recht’, ‘Wesen’ och ‘vollständiges System’. Eichhorns utgångspunkt var det tillstånd 
av eftersatt vetenskap som studiet av tysk rätt enligt honom utgjorde. Gärningen att bearbeta 
denna låg nu i tiden, ‘[d]enn offenbar ist in dem letzten Jahrzehent, in allen Theilen von 
Deutschland, dem Deutschen Alterthum eine lebhaftere Theilnahme zugewendet worden.’ 

 Karl Kroeschell, Studien zum frühen und mittelalterlichen deutschen Recht, Duncker und Humblot, Berlin, 1995, s. 90 f.467

 Kroeschell, Zielsetzung und Arbeitsweise der Wissenschaft vom gemeinen deutschen Privatrecht, s. 253.468

 Ivar Afzelius, ‘Om föreläsningarna vid universiteten i Tyskland, rättens och rättsvetenskapens närvarande ståndpunkt samt 469

de juridiska studierna derstädes’, Tidskrift för Lagstiftning, Lagskipning och Förvaltning 1877, s. 730 ff.
 Eichhorn, Über das geschichtliche Studium des Deutschen Rechts, s. 124–146.470
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Behovet av en germanistisk vetenskap följde därmed av ett ‘nationale[] Interesse [die] die 
Bearbeitung des Stoffs erregen muß, der unsere eigenen Volkstümlichkeit angehört,’ men som 
ditintills ej erfarit den bredare ansats eller ‘Standpunkt,’ som förutsätter ett gedignare förarbete, 
‘welche ihren Erfolg begründen müssen.’  Tiden var därmed mogen för ett grundligare arbete 471

utifrån en mer historiskt präglad metod.  
Eichhorns programförklarande utgångspunkt innehåller två väsentliga tilläggspremisser. För 

det första så kunde ett växande intresse för tysk rätt skönjas, främst som motvikt till den 
‘nachtheilige Einfluß, welchen die temporäre Herrschaft des Französischen Rechts, in einigen 
Deutschen Ländern auf  die allgemeinere Ausdehnung des Studiums gehabt haben mag,’ men 
även som parallellt gående studium till ‘das Römische [, das] das Interesse einer allgemeiner 
verbreiteten Anwendbarkeit vor ihm voraus hat,’ och som i seklets början erfor ett begynnande 
uppsving. Till denna ‘gemeinen Recht’ kom antagandet av en nödvändig komplettering av en i 
grund existerande ‘Deutschen Recht.’ Som Eichhorn uttryckte saken, så kunde den romerska 
rätten inte verka tillfyllest, ‘weil es nicht für alle eine Analogie im Römischen Rechte giebt, und 
nicht geben kann, da es nicht unmittelbar mit unserem früheren Rechtszustande 
zusammenhängt, sondern erst durch das neben ihm stehende Deutsche Recht damit verknüpft 
wird.’ Inte nog därmed, denna rätt ‘hätte sich nothwendig seit der Einführung des Römischen 
Rechts bilden müssen,’ samt, att ‘wenigstens von jener Zeit an [,] hätte das bürgerliche Recht 
einen sichtbaren Mittelpunkt und eine wissenschaftliche Gestalt gehabt, von welcher noth-
wendig ein Bestreben ausgehen mußte, für alle vorkommende Verhältnisse ein vollständiges 
Rechtssystem auszubilden, das nicht ohne practisch wichtige Folgen bleiben konnte.’   472

Eichhorn förutsätter därmed ej endast en äldre rätt, han tillskriver denna rätt karaktär av 
‘Wesen’ samt en ‘wissenschaftliche Gestalt,’ ur vilka ‘ein vollständiges Rechtssystem’ skulle låta 
sig utvecklas. Det är en tydlig juridisk programförklaring, grundad i dåtidens idealistiska 
föreställningsvärld, och den kläs i historisk skrud. Det handlar om att skapa enhet i mångfald, 
utifrån ‘eines particulären Rechts,’ som presumeras ge uttryck åt ett Deutschland, vars 
‘Volkseigenthümlichkeit und Geschichte jemals ganz von dem übrigen Deutschland [nie] 
getrennt gewesen ist.’ Varje tysk ‘Eigenthümlichkeit […] findet sich bei allen in einzelnen Rechts-
verhältnissen in einem höheren oder geringeren Grade.’ Metoden att skapa enhet är följdriktig: 
‘Jene Behauptung darf  bloß darauf  bezogen werden, daß aus jenen Gründen, die 
Rechtsverfassung jedes Deutschen Landes in einem inneren Zusammenhang mit der des 
übrigen Deutschlands gedacht werden müsse.’ Det faller följdriktigt på vetenskaparen, att tolka 
såväl skriven som oskriven partikularrätt, i ljuset av ‘ein von ihnen unabhängiges und über 
ihnen stehendes gemeines Recht voraus, welches sie bestätigen, näher bestimmen, abändern 
oder beschränken, und aus welchem sie selbst ergänzt werden.’   473

Det kunde knappast sägas klarare, hur vetenskaparen ur det partikulära är tänkt att skönja 
ett presumerat väsentligt inre sammanhang. Och detta tyska väsen, skrivet som oskrivet, antas 
på rent spekulativ grund ha överlevt såväl romaniseringen från universitetets lärda jurister som 
franska influenser, vilka implicit tillskrivs endast tillfällig art, som vore de historiskt betingade 
yttre sken. Den upplevda nöden har ingen lag. Därför måste ‘eine solche Entscheidungsquelle’ 

 Eichhorn, Über das geschichtliche Studium des Deutschen Rechts, s. 125 f.471

 A.a., s. 125 och 127 f.472

 A.a., s. 125 ff.473
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finnas, och därmed fanns den, om än han medger att detta antagande stött på motstånd. Men 
hos Eichhorn härskar systemet över det partikulära, med presumerad fullständighet och inre 
koherens, medelst a priori postulerade ‘höheren Regel[n]’: ‘Allein eine für alle jene Fälle ausreich-
ende, und doch nur aus einem Particularrecht zu entwickelnde Analogie, kann es nicht geben, da 
sie ein vollständiges System jenes particulären Rechts voraussetzen würde.’ Som Eichhorn ställer sin 
retoriska fråga: ‘Und ist es nicht gerade diese Abstammung des anderen Particularrechts von 
jener höheren Regel, welche rechtlich dessen Bestimmungen anwendbar macht, wärhend eine 
bloß zufällige Übereinstimmung gar keine Anwendbarkeit begründen würde?’   474

13. ‘Gemeinschaft des Ursprungs’ och ‘rechtliche Idee’. Det faller enligt Eichhorn på vetenskaparen 
att bortse från det partikulära i sig, för att i dess städ ‘jene höhere Regel aufzufinden,’ och för 
detta syfte måste han inse det nödvändiga i att neka sig tanken, att ‘jedes unserer Deutschen 
Particularrechte ein für sich bestehendes, aus eigenthümlichen Grundbestandtheilen 
zusammengesetztes Ganzes wäre,’ som vore ‘die Anwendbarkeit jener nicht unmittelbar aus 
dem Particularrecht selbst abgeleiteten Regel, bloß etwas zufälliges.’ Det gemensamma tyska får 
med andra ord inte betraktas som något tillfälligt, hypotetiskt, av vetenskaparen tillskapat för 
stunden, utan som något väsentligt och verkligt. Som Eichhorn sammanfattar tanken: ‘Allein da 
die Deutschen Particularrechts begründeten Gemeinschaft des Ursprungs, und einem aus dieser 
hervorgehenden inneren Zusammenhang stehen, so ist eine Regel, welche sich auf  jene Gemeinschaft, 
und nicht bloß auf  eine zufällige Übereinstimmung würklich particulärer Bestimmungen gründet, 
nothwendig überal anwendbar, so lange sich nicht das Daseyn eine Anomalie im Particularrecht 
darthun läßt, und hat mithin die Natur eines gemeinen Rechts.’   475

Det gemensamma tyska är det egentligen ursprungliga. Det handlar därmed om att inse 
dess omfång samt bereda en avgränsning. Och ledmotivet för denna strävan handlar om att på 
metodisk väg ‘für jedes Deutsche Rechtsinstitut die rechtliche Idee [auffinden], welche den 
Bestimmungen der Deutschen Particulärrechte zum Grunde liegt.’ Och utifrån denna för-
numna idé, skall sedan det ‘wesentliche (gemeinrechtliche)’ skiljas från det rent ‘zufällige 
(particuläre).’   476

14. ‘Historische Methode’. Eichhorn medger att han inte är den förste att nära denna ambition, 
eller ens avsikt. Justus Friedrich Runde, Professor der Rechte i Göttingen under åren 1785-1807, 
lade redan i slutet av 1700-talet upp ett arbete som syftade till att skildra den tyska rätten ‘aus 
der Natur des Rechtsinstituts.’ Som Andreas Thier sammanfattar Rundes programmatiska och 
‘nationalpatriotisch[e]’ verk från 1791, Grundsätze des allgemeinen deutschen Privatrechts, så 
sökte han, att ‘aus der bis dahin allgemein als hoffnungslos unübersichtlich wahrgenommenen 
Vielfalt partikularer deutschen Rechte ein systematisch geordnetes Normgefüge heraus-
zuarbeiten und dem römisch-kanonischen ius commune entgegenzusetzen.’  Ledmotivet 477

känns igen hos Eichhorn, likväl anses det alltså vara något väsentligt som skiljer dem åt, och 
detta skall alltså vara den med Eichhorn renodlade metoden. Som Eichhorn uttryckte saken, så 
fattades det Runde klarhet, ‘auf  welchem Wege man diese allgemein bestimmen könne.’ Thier 
synes ge Eichhorn rätt i så måtto, att Rundes bruk av en blandning av ‘historisch-vergleichende 

 A.a., s. 128.474

 A.a., s. 128 f.475

 A.a., s. 130 f.476

 Andreas Thier, ‘Runde, Justus Friedrich,’ i Neue Deutsche Biographie 22 (2005), s. 257 f.477
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Analyse überkommener Rechtsinstitute und natürliche Vernunft,’ resulterade i ‘einer etwas 
diffusen normativen Größe.’  Det låter sig nu frågas, i vad mån Rundes ledmotiv, ‘Natur der 478

Sache’, i överförd bemärkelse kunde anses tangera Eichhorns ‘rechtliche Idee’. Som Kroeschell 
påpekar, så behöll Mittermaier Rundes ‘Natur der Sache,’ men menade det beläggas ‘historisch-
empirisch […] und nicht auf  dem Wege der Abstraktion.’   479

Eichhorn kallade sin metod historisk och det är i denna metod som han ser sitt egentliga 
bidrag ligga. Som han uttrycker saken, är fastställandet av det väsentliga och det tillfälliga i 
rättsinstituten ‘nehmlich nur von dem historischen Standpunkte aus möglich, und ihre Möglichkeit 
beruht auf  der vorhin bemerkten Beschaffenheit unserer Particularrechte.’  Detta är en 480

historieskrivning som Elsa Sjöholm accepterar: ‘Eichhorn var den som först kom att utveckla 
och praktisera den nya metodologin vid studiet av de äldre medeltidslagarna.’ Vetenskaparen 
hade därmed, att ur det rika materialet ej endast vaska fram rättsinstitut, utan även deducera 
fram den ‘bakomliggande rättsliga idén’ i varje rättsinstitut, ett arbete som alltså endast var 
möjligt genom ett historiskt studium av rätten.   481

Men vad är detta, om inte klassisk juridisk metod? Det hör till varje jurist, att skilja det 
tillfälliga från det väsentliga samt att ur ett givet källmaterial vaska fram juridiska lösningar, om 
så saken gällde skapandet av en disciplin, som Reuterskiölds statsrätt, Hagerups rättsinstitut 
eller endast lösningen på ett rättsfall. Det som utmärker Eichhorn, och Runde före honom, är 
den målformulering som animerar dem, nämligen skapandet av en rätt som presumeras existera 
– tysk rätt – om än beslöjad, samt den metod som bör användas för att, med bruk av samma 
slöjmetafor, avslöja denna rätt. Ja, måste användas. Det är endast med hjälp av en historisk 
metod, för att ‘bis in die Entstehungsgeschichte der Eigenthümlichkeiten der Particularrechte 
verfolgen,’ som juristen kan komma åt den eftersökta kärnan, en rätts historiska ursprung, för 
‘erst dann kann man die rechtliche Natur eines Instituts allgemein bestimmen, und erst dann 
können die aus ihr abgeleiteten Grundsätze eine allgemeine practische Bedeutung haben, und 
dem Patrticularrechte als gemeines Recht entgegensetzt werden.’  Med andra ord låter ett 482

studium av en rätts tillkomsthistoria skönja denna rätts inre sammanhang.  
15. ‘...ursprüngliche Einheit des Deutschen rechts’. Eichhorn postulerar en historiskt förankrad 

rättslig enhetlighet, i egenskap av tilläggspremiss för argumentationen, nämligen ‘[d]ie 
ursprüngliche Einheit des Deutschen rechts,’ som ett obestridligt faktum. Enligt Sjöholm, 
måste Eichhorn därmed även förutsätta ‘en germansk ”urrätt”,’ i det att ett rättsligt postulerat 
väsen, enligt ‘den idealistiska föreställningen om det ”verkliga” och ”egentliga” bakom 
fenomenen,’ betraktas i historisk utveckling, och som därmed, trots ‘med tiden ändrade 
uppenbarelseformer […] i grunden [förblir] detsamma.’  Postulerarandet av en ursprunglig 483

enhetlig tysk rätt gör en historisk bevisföring principiellt överflödig.   484

 A.a., s. 258.478

 Kroeschell, Zielsetzung und Arbeitsweise der Wissenschaft vom gemeinen deutschen Privatrecht, s. 255, zit. C. J. A. 479

Mittermaier, Grundsätze des gemeinen deutschen Privatrechts, 1824, S. 11, Anm. 5.
 Eichhorn, Über das geschichtliche Studium des Deutschen Rechts, s. 131.480

 Sjöholm, Sveriges medeltidslagar, s. 35.481

 Eichhorn, Über das geschichtliche Studium des Deutschen Rechts, s. 134 f.482

 Sjöholm, Sveriges medeltidslagar s. 36.483
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Eichhorn antyder att det finns skilda meningar beträffande denna ursprungliga enhetliget. Om 
någon därför skulle sätta den i fråga, ‘so könnte man sie leicht aus den ältesten Gesetzen der 
Deutschen Völkerstämme und aus den Rechtsbüchern des Mittelalters darthun.’ Inte nog 
därmed, materialet är så rikt, att ett historiskt studium kunde ‘diese Thatsachen selbst bis in die 
ältesten Zeiten hinauf  […] verfolgen [um] das ursprüngliche Grundprincip jeder heutigen 
Rechtslehre aufzufinden.’ Det faller därför på juristen, att, medelst denna ‘historiska’ juridiska 
metod, skilja tillfälliga agnar från väsentligt vete, samt, utifrån ett skolat omdöme, skönja hur de 
skilda ‘Rechtssätze’ passar in i det presumerade systemet, utifrån den ‘allgemeine[] 
Anwendbarkeit […] , welche[] jene Benennung voraussetzt.’   485

Eichhorns metod förtjänar att citeras i helhet:  
Man könnte nur bestreiten, daß sich hieraus die rechtliche Natur eines Instituts im heutigen Recht 
allgemein bestimmen lasse, weil es gerade bey dessen Fortbildung in dem Particularrechten eine 
veränderte und in verschiedenen Bedeutung erhalten haben könne. Allein jede durch Gesetzgebung oder 
Gewohnheit hervorgebrachte Veränderung in den über das Rechtsinstitut geltenden Grundsätzen, muß 
die als Entstehungsgrund eines neuen Rechtsinstituts oder einer neuen Gattung des bisherigen behandelt 
werden, sofern sie eine Abweichung von der ursprünglichen Grundidee enthält. In jener Eigenschaft muß 
sie dann in das System aufgenommen und nach der Beschaffenheit ihres Grundes bald zu den 
gemeinrechtlichen, bald zu den particularrechtlichen Bestimmungen gestellt werden. Entspringt nehmlich 
eine Abweichung aus Ursachen, die nach geschichtlich zu erweisenden Gründen, nur eine particuläre 
Würksamkeit gehabt haben, so gehört sie zu den letzteren, und ist als solche im System des heutigen 
Rechts, mit ihrem Folgen den gemeinrechtlichen Bestimmungen entgegenzustellen; an das System aber 
wird sie sich immer anschließen lassen, weil unser bürgerliches Recht, so wenig als irgend ein anderes, eine 
bloße Zusammenhäufung willkürlich durch Gesetzgebung oder Gewohnheit hervorgebrachter 
Bestimmungen ist, sondern alle Rechtssätze sich entweder an das fremde Recht oder an unser früheres 
einheimisches Recht unmittelbar anknüpfen lassen. Und da unsere Particularrechte nicht bloß in einer 
Gemeinschaft des ersten Ursprungs ihres Inhalts, sondern auch in einer Gemeinschaft ihrer Fortbildung 
stehen, so ist bei weitem das meiste was man als solche Abweichung erkennen kann, nicht 
particularrechtlich, sondern gemeinrechtlich. Der Grund liegt theils, in der auf  jene Fortbildung, selbst in 
neueren Zeiten nicht ganz ohne Einfluß gebliebenen gemeinsamen Unterordnung aller Deutschen Länder 
unter die Reichshoheit theils und hauptsächlich darin, das die Fortbildung des Rechts in der neueren Zeit 
größtentheils der Wissenschaft anheim gefallen ist, deren Einfluß sowohl auf  die Particulargesetzgebung 
der letzten Jahrhunderte, als auf  das ungeschriebene Recht niemand in Abrede stellen wird. Daher ist 
jenes gemeine Deutsche Recht auch in eine ganz unzertrennliche Verbindung mit dem Römischen Recht 
gekommen, unter dessen Einfluß es fortgebildet worden ist, und von welchem es wechselseitig bey eben 
so vielen Verhältnissen ergänzt wird, als es die Lücken von jenem ausfüllt. Ja es ist nicht selten selbst für 
Römisches Recht ausgegeben worden, weil man für ein nicht Römisches Verhältnis eine Analogie im 
Römischen Recht gefunden hatte, und vergaß, daß außer dieser analogie zugleich auch Rechtssätze des 
Deutschen Rechts mit zur Anwendung gebracht wurden.   486

Målet för arbetet är att på historisk-juridisk väg nå fram till den rättsliga idé, som utgör den 
förenhetligande grunden inom den tyska mångfaldens samlade helhet. Sjöholm anser denna 
idealistiskt förankrade ‘teori om rättens uppkomst och förhållandet mellan inre och yttre 
rättshistoria’ utgöra själva ‘kärnan i den germanistiska metodologin.’ Den låter juristen metod-
ologiskt ‘härleda de olika ”rättsinstituten”, t.ex. arvsrätten eller gudsdomarna hur långt tillbaka i 
tiden som helst, oberoende av källans ”yttre” datering.’   487

16. Eichhorn, historia och syfte. Det kunde sägas, att kärnan i Eichhorns programförklaring, 
trots alla tilläggspremisser, ligger i det för ett vetenskapligt arbete hävdvunna metodiska 
avskiljandet av det tillfälliga från det väsentliga. Och när metoden ställs i relation till juridiskt 

 Eichhorn, Über das geschichtliche Studium des Deutschen Rechts, s. 131 f. och 134.485

 A.a., s. 132 f.486
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material och syfte, kallar vi det juridisk metod. Men vari ligger det egentligen historiska? All 
praktisk-juridisk metod kan sägas vara historisk, per definition, givet källmaterialets normalt sett 
historiska karaktär. Och kunde inte metoden benämnas komparativ, givet att juristen alltid 
jämför? Jämförelsen sker mellan vad Eichhorn upplevde var tyska partikularrätter, varefter det 
hela även kunde ställas i relation till andra germanska traditioner. Arbetet blir ju därmed 
bevisligen såväl jämförande som historiskt.  

Likhetstecknet mellan det historiska och det komparativa stämmer bättre på ett mer 
principiellt juridiskt plan än på ett politiskt. Det handlar åter igen om att lokalisera funktionella 
samband, om en inre eller djupare överensstämmelse, och där måste metoden, redskapet, hållas 
skilt från den rättspolitiska målsättningen. Det historiska hos Eichhorn ligger i arbetets mer 
grundläggande syfte, ett rumsligt avskiljande som kopplas till ett historiskt grundat postulat. 
Det handlar om den upplevda nödvändigheten av att förbinda en dagsaktuell juridik med ‘[d]ie 
ursprüngliche Einheit des Deutschen rechts,’ en ur-rättslig enhetlighet som alltså postuleras 
som ett obestridligt historiskt faktum. Kontinuiteten med det förflutna är nu en självklar 
ingrediens i praktisk-juridisk metod och kallas förutsägbarhet, något som i sin tur knyter an till 
rättssäkerhet. Men Eichhorn tar denna i grund juridiska metod och ställer den i tjänst hos en 
politisk målsättning, vars avgränsning utgår från ett slags renhetstanke, där ett folks presum-
erade inre rätt skall renas från de tillfälliga, och i så måtto främmande, influenser, avvikelser 
eller föroreningar, som ligger i vägen för den rättsliga idéens, eller det rättsliga väsendets, 
förverkligande, exempelvis franska. Eller romerska. Metoden betingas av den grad av förverk-
ligande av denna idé, eller av detta väsende, som görs gällande. Studiet av källmaterialet sker 
följdriktigt, i enlighet med en tendens som anläggs programmatiskt, varmed följer en, helt 
korrekt, förvridning av kunskap, ställd i tjänst hos det uppställda syftet.  

IV. ‘Deutsches recht’ och frågan om juridiskt tid eller rum 

Som ovan sagts, är Eichhorns metod ej endast rimlig konstruktiv juridisk metod, utan självklar 
juridisk metod, vars historiska epitet främst utgör en värdering eller prioritering av den tilltänkta 
konstruktiva gärningen. Det fokuserar valet av studieföremål, bidrar till den reduktion och 
justering av den studerade verkligheten, som hör till den juridiska metoden, samt går att utläsa 
de erhållna slutsatserna, även i deras anpassade sammanhang eller system. Det är nu svårt att se 
hur denna metod hos Eichhorn kunde ha koncipierats såsom primärt komparativ, givet hans tid 
och plats. Men går man några steg tillbaka i tiden, finner man inom detsamma tyska rum en 
större öppenhet.  

17. Carl Joseph Mittermaier, Johann Stephan Pütter, Justus Friedrich Runde och Heinrich Christian von 
Selchow. Karl Kroeschell har studerat den germanistiska vetenskapen och menar, att Eichhorns 
programförklaring år 1815 ger en något skev bild av vad som då var ett existerande akademiskt 
spörsmål. ‘Es ist nicht Eichhorn, oder doch jedenfalls nicht nur er, mit dessen Namen sich neue 
Ansätze verknüpfen.’ Kroeschell fäster i stället läsarens uppmärksamhet på Heidelberg-
professorn Carl Joseph Mittermaiers programförklarande verk från 1812, Einleitung in das 
Studium der Geschichte des germanischen Rechts, ett verk präglat av samma ambition, om än 
med en mer ödmjuk tro på möjligheten av att framställa den tyska rätten ‘als eine innere 
Einheit’: ‘”Entblößt von der Geschichte, herausgerissen aus dem Zusammenhange”, sei jedes 
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Institut ”unverständlich geblieben”, und man habe zwangsläufig den Eindruck gewinnen 
müssen, ”daß ein systematisches Ganze, ein geschlossenes, in allen Teilen ausgefülltes und 
unter sich zusammenhängendes deutsches Rechtssystem nicht geliefert werden könne.’  Men 488

valet av framställning var inte givet, med alternativen sedan ett par generationer anmälda, 
bearbetade och användbara. Betänkas bör därför, det vatten som flöt under broarna mellan 
1775 och 1815, och som fick en senare generation att ex post facto skönja en diskontinuitet som 
ägde huvudsakligen franska revolutionära förtecken men även tyska, med upplösningen av det 
Heliga Romerska riket 1806 och grundandet av det tyska förbundet 1815. Den öppnare 
frågeställningen skall återbesökas i det följande.  

Utgångspunkten för de juridiska studierna var en levande debatt mellan dem, som förfäkt-
ade tanken om en ‘Ermittlung des Wesens eines deutschen Rechtsinstituts durch den Rückgriff  
auf  seine Entstehung und Geschichte,’ där man finner Johann Stephan Pütter i Göttingen, och 
dem, som, likt Heinrich Christian von Selchow, även han aktiv vid universitetet i Göttingen, 
beredde en ‘vergleichenden Untersuchung der Partikularrechte’ den större betydelsen. Runde 
följde å sin sida en ‘Rechtsquellenlehre,’ som, enligt Andreas Thier, ‘verbanden sich historisch-
vergleichende Analyse überkommener Rechtsinstitute und natürliche Vernunft zu einer etwas 
diffusen normativen Größe, die ihrerseits die Grundlage für die Formulierung „allgemeiner 
Rechtsgrundsätze“ bildete,’  samtidigt som Carl Joseph Mittermaier i Heidelberg i skilda 489

grader laborerade utifrån en blandning av såväl historiskt material som det mer förnufts-
betonade ‘Natur der Sache.’  

Som Kroeschell sammanfattar skedet, begynte det metodiska vägvalet röra sig tydligt mot 
det historiska, på bekostnad av det komparativa, inför Eichhorns inträde på scenen. Vägen var 
därmed beredd: ‘Gewiß geben die Germanisten dieser Zeit nachdrückliche Bekenntnisse zu 
einer historischen Arbeitsweise ab, aber deren Konkretisierung stellt sie vor die gleichen Fragen, 
vor denen auch ihre Vorgänger gestanden hatten. Die Ermittlung des Wesens eines deutschen 
Rechtsinstituts durch den Rückgriff  auf  seine Entstehung und Geschichte hatte schon Pütter 
gegenüber Selchow erfolgreich festgehalten, welcher einer vergleichenden Untersuchung der 
Partikularrechte die größere Bedeutung beimessen wollte, und die ”Natur der Sache” war bei 
Runde gewiß nicht nur in so spekulativer Weise gehandhabt worden, wie Mittermaier dies 
besorgt. Daß die Schulengründung durch Savigny und Eichhorn auf  die Fortentwicklung dieser 
germanistischen Arbeitsmethoden nennenswert eingewirkt hätte, ist bisher nicht zu 
erkennen.’   490

Vad dagens läsare måste ta med sig från denna övergångsperiod i Tysklands historia är att 
jurister kunde ställa den fullt rimliga frågan, om det tyska stode att utläsa ett huvudsakligen 
historiskt material, där tillkomst- och utvecklingshistoria utgjorde ledmotiv, eller om det snarare 
borde extraheras ett jämförande studium av dåtidens partikularrätter. Till dessa två kom även 
mer förnuftsbetonade och teoretiskt konstruerade modeller, utan tydliga anknytningspunkter i 
tid eller rum. Det som förenade dem samtliga var vad vi alltjämt kallar god juridik, nämligen att 
skilja det tillfälliga från det väsentliga. Det som skilde dem åt var utgångspunkten, samt den 

 Kroeschell, Zielsetzung und Arbeitsweise der Wissenschaft vom gemeinen deutschen Privatrecht, s. 250 f.488

 Thier, Runde, Justus Friedrich, s. 257.489

 Kroeschell, Studien zum frühen und mittelalterlichen deutschen Recht, s. 257 f.490
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med detta konstruktiva juridiska syfte förbundna epistemologiska förvridningen av käll-
materialet och den resulterande konstruktionen.  

18. Friedrich Philipp Carl Boell, ‘ein teutsches recht’ och frågan om tid eller rum. Kroeschell återger 
även i en fotnot ett utdrag ur en längre text, där mötet mellan tiden och rummet bereds en 
tidstypisk utvärdering. Det handlar om Friedrich Philipp Carl Boell, professor i historia, statistik 
och vapenkonst vid den protestantiska krigsskolan i Colmar, som år 1775 författade ett så kallat 
Sendschreiben till universitetet Georg Augusta i Göttingen, med andra ord Selchows och Pütters 
akademiska hemvist. Boken trycktes med titeln Sendschreiben über die Anfrage, in was für 
einem Zustand sich die Rechtsgelehrsamkeit auf  der blühenden Georg Augusta befinde,  och 491

tog bland annat upp frågan om undervisningen i vad som sedermera cementerades som 
Deutsches Privatrecht. Hans yttrande i denna sak, vars relevanta avsnitt är återgivet i helhet, med 
en inledande kommentar av Kroeschell, i följande fotnot,  ger dagens läsare en inblick i hur 492

saken kunde ställa sig när spörsmålet alltjämt var relativt sett metodologiskt öppet. Givet tiden, 
de alltjämt öppna spörsmålen och de stundande vägvalen, är Boells resonemang värdefullt för 
förståelsen av dåtidens utgångspunkter, men även för dagens rättspolitiska debatt, där det 
historiska har kommit att såväl ställas mot, som förenas med, det komparativa.  

19. ‘teutsches’. Boell ställer frågan om undervisningen på sin spets, när han kontrasterar 
Selchows jämförelse i rummet utifrån ett studium av skilda partikularrätters statuter – ‘ein 
teutsches Recht aus Statuten gesammelt, wird man immer erlernen’ – med Pütters historiska 
dimension i tiden – ‘ein teutsches aus Urkunden und alten Autoren gesammeltes Recht.’ Boell 
ger ett varmt erkännande åt Selchows arbete, men avvisar hans metod med förklaringen, att 
‘[o]b man aber Grundsätze des eigentlichen teutschen Rechts erhalten wird, daran zweifle ich,’ 
och anledningen är signifikativ. Boell utgår från vad som måste benämnas en metafysisk 
förståelse av ‘teutsch’, och därmed även av ‘teutsches Recht’, som något inre. Därmed 
transcenderar det, eller kanske riktigare sagt går bortom, gällande rätt.  

 F. Ph. C. Boell, Sendschreiben über die Anfrage, in was für einem Zustand sich die Rechtsgelehrsamkeit auf  der 491

blühenden Georg Augusta befinde, Colmar 1775, delvis återgivet [s. 17 f. och 21] i Kroeschell, Studien zum frühen und 
mittelalterlichen deutschen Recht, s. 257, n. 35 (se följande not).

 Kroeschell, Studien zum frühen und mittelalterlichen deutschen Recht, s. 257, n. 35.: 492

Beide Standpunkte werden in anschaulicher Weise miteinander konfrontiert bei F. Ph. C. Boell, Sendschreiben über die Anfrage, in was 
für einem Zustand sich die Rechtsgelehrsamkeit auf  der blühenden Georg Augusta befinde (Colmar 1775). Die hier interessierenden 
Passagen (S. 17 f., 21) des schwer erreichbaren Büchleins seien wörtlich zitiert: ”Das teutsche Privatrecht trägt der so berühmte Herr 
von Selchow vor. Sie kennen sein Lehrbuch und erhebt es einer, so sind Sie es. Die schöne Schreibart, die vortrefliche Bemerkung der 
dahin gehörigen Schriften, zeichnen es von andern aus. Der sanft fließende in schönem Teutschen abgefaßte Vortrag dieses Herrn, die 
Vorweisung der besten oft sehr seltener Bücher, mus einen Zuhörer ergötzen, und ein teutsches Recht aus Statuten gesammelt, wird 
man immer erlernen. Ob man aber Grundsätze des eigentlichen teutschen Rechts erhalten wird, daran zweifle ich. Gewis behandelt 
sich der Herr Verfasser nicht auf  die nämliche Art, wie Herrn Rudlof, über den er so böse geworden, weil er den nämlichen Satz 
behauptet. Ich glaube, daß beede Herren recht und unrecht hatten, indem der Streit nur Worte betraf. Es kommt auf  den Begriff  des 
teutschen Privatrechts an. Herr von Selchov leitet es aus den Statuten, aber diese enthalten eine Menge römischer Sätze, die nicht 
teutsch sind. Ich würde ein teutsches aus Urkunden und alten Autoren gesammeltes Recht, ein reines, unrömisches Recht verlangen, so 
wie es Herr Pütter lesen würde. Diesem Allgemeinen könte der Frank, der Westphal, der Schwab seine Statuten beifügen, und dann 
würde er meinen Gedanken nach, ein teutsches Recht haben. Wie Herr Pütter in seinem Fürstenrecht zu Werke geht, so glaube ich, 
daß man es auch hier thun müsse. Was geht den Würtemberger die Übereinstimmung aller Statuten an? Hätte er ein altes algemeines 
teutsches Recht, mit dem er seine Landsordnung verbände, so wäre ihm besser geholfen. Doch diese Gedanken führe ich in einer 
eignen Schrift aus. – Warheit, nicht Leidenschaft sol darin die Feder führen […] Dem fügt dieser redliche Gelehrte (Pütter), von dem 
ich Ihnen viele grose Privathandlungen erzälet, das teutsche Privatfürstenrecht in öffentlichen Lectionen bei. Darinn ist er unic in 
seiner Art; und eine völlige Kenntnis dieses Rechts mus es zeigen, daß man mit dem selchovischen Begrif  des teutschen Privatrechts 
nicht alles erschöpft. Gewis nicht vergebens führt Pütter die marculfischen Formeln, das Schwaben- und Sachsenrecht an; und tadelt 
man gleich hie und da diesen Gelehrten über seine Altertümer, so wird sich doch leicht der Beifal auf  seine Seite wenden, wenn man 
ihn gehöret. Dieser Mann, der gewis tausend Familien-Verträge gelesen, weis jene Altertümer vortrefflich zu benutzen. Sein Begriff  
dieses Rechts ist neu, am schönsten bestimmt er dessen Grenzen, seine Sätze vom Gebrauch des in Teutschland nie eingefürten, 
sondern aus Irtum angenommenen römischen Rechtes sind unerwartet aber gegründet. Kurz; müste ich Ihnen alle Schönheiten dieses 
Collegiums, sowol des Vortrags als des Lehrbuchs bemerken, so müste ich ganze Bogen voll schreiben.
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En konsekvens av Boells metafysiskt koncipierade ‘teutsches Recht’ är, att om man skönjer 
något ‘römische’ i det ‘teutsche’, är det ‘nicht ein reines teutsches Recht’: ‘Herr von Selchov 
leitet [das teutsche Privatrecht] aus den Statuten, aber diese enthalten eine Menge römischer 
Sätze, die nicht teutsch sind. Ich würde ein teutsches aus Urkunden und alten Autoren 
gesammeltes Recht, ein reines, unrömisches Recht verlangen, so wie es Herr Pütter lesen 
würde.’ Avvisandet av Selchows metod är mycket central för den utveckling som studiet av 
juridik i Tyskland erfor. Det handlar nämligen inte längre om något jurisdiktionellt avgränsat, 
utan om något transcendent och jurisdiktionellt usurperande, där ett slags högre giltighet 
antyds. Det handlar om en mer allmän rättslära, som ‘der Frank, der Westphal, der Schwab 
seine Statuten beifügen [könte], und dann würde er meinen Gedanken nach, ein teutsches 
Recht haben.’ Därmed inte sagt, att Selchows ‘teutsche Privatrecht’ inte är abstrakt, metafysisk 
och jurisdiktionellt usurperande. Tanken med Deutsches Privatrecht var ju trots allt att förmedla en 
kunskap som verkade i konstruktiv riktning, som ett bidrag till något överjurisdiktionellt. Men 
poängen ligger inte i metoden, den är i grund okontroversiell. Poängen med Boells utvärdering 
ligger i det metafysiskas, överjurisdiktionellas konstruktiva karaktär, dess art, vilken måste ställas 
i relation till ett presumerat syfte. Detta jurisdiktionellt upplösta syfte äger en i grund 
rättspolitisk karaktär och var 1775 i högsta grad i stöpsleven: vad för slags ‘teutsch’ bör beredas 
en student eller en läsare?  

20. ‘Recht’. Det handlade för Selchow, Pütter och Boell om, att genom ett studium av ett 
källmaterial utfinna vad Sjöholm benämner en presumerat ‘bevarad rättsverklighet,’ som därutöver 
utgjorde ‘kvarlevor av folkens liv.’ Därigenom, fortsätter hon, ‘blev det möjligt att jämställa 
rättsutvecklingen med samhällsutvecklingen på ett omedelbart sätt.’ Den historiska metoden blev 
oumbärlig, ej på grund av något allmänjuridiskt syfte, men väl på grund av ett konstruktivt 
rättspolitiskt syfte, att återskapa något rent ‘teutsches’. Rättens historia förstods som ett medel 
till ‘kunskap om ett äldre samhälle, till vilka inga andra källor finns att tillgå.’ Det föll sig 
naturligt, att bruka vertikala längdsnitt i sökandet efter ‘förklaringen till reglernas utformning i 
deras ”ursprung”,’ vilket sedan utmynnade i Eichhorns rättsinstitut,  snarare än det horisont493 -
ella studium på tvären ett mer selchowskt komparativt studium hade berett. Man skönjer en 
profetisk ton i Boells rekommendation: ‘Wie Herr Pütter in seinem Fürstenrecht zu Werke 
geht, so glaube ich, daß man es auch hier thun müsse. Was geht den Würtemberger die 
Übereinstimmung aller Statuten an? Hätte er ein altes algemeines teutsches Recht, mit dem er 
seine Landsordnung verbände, so wäre ihm besser geholfen.’  

 Boells rekommendation kom av trycket 1775, och vid den tiden fanns det erkänt få som 
närde en dylik vision om vad ‘teutsches Recht’ kunde fås att innebära i händerna på lärde 
jurister. Som han påpekade, var Pütter ‘unic in seiner Art,’ och detta påpekande ger en antydan 
om det angelägna i Boells Sendschreiben. Det gällde att fler toge sig an ämnet med liknande 
utgångspunkter och metodologiska tilläggspremisser. Förskjöte man målsättningen en viss grad, 
för att tydligare rikta uppmärksamheten på en ny typ av jurist, som i sin tur kunde skolas in i en 
ny typ av juridik, så finge man även en ny art. Och hur ‘graden’ av kunskap klandras, för att 
‘arten’ av kunskap skall bli en annan, står att utläsa direkt ur Boells yttrande, där han klargör att 

 Sjöholm, Sveriges medeltidslagar, s. 36 f. 493
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Selchows undervisning är otillräcklig, eftersom ‘eine völlige Kenntnis dieses Rechts mus es 
zeigen, daß man mit dem selchovischen Begrif  des teutschen Privatrechts nicht alles erschöpft.’  

Något mer måste alltså till, och med detta ytterligare, så landar slutsatsen i ett nytt 
rättsbegrepp. Som Boell intygar, så är ‘[Pütters] Begriff  dieses Rechts […] neu,’ och ‘am 
schönsten bestimmt er dessen Grenzen,’ vars konsekvens blir en reciprok inläsning av 
metafysik i det romerska rättsbegreppet, som hade de båda egna liv: ‘[Pütters] Sätze vom 
Gebrauch des in Teutschland nie eingefürten, sondern aus Irtum angenommenen römischen 
Rechtes sind unerwartet aber gegründet.’ Med andra ord förväntas en stundande historisk 
metod förmå, att på metafysisk väg ställa det tyska mot det romerska, och därigenom få det 
romerska att framstå som ‘Irtum’, på ett sätt en på jämförelsen av partikularrätternas statuter i 
rummet genomförd konstruktion av ‘teutsches Recht’ aldrig hade förmått. Rättsbegreppet 
framträder här tydligt som redskap för en rättspolitisk vision, förankrad i en historiesyn. 
Justeras visionen, tarvas ett nytt rättsbegrepp. En jurisdiktionell upplösning, inom ramen för 
rättsbegreppets bestämmande, sker aldrig i ett vakuum.  

21. Arvet efter föregångarna. Pütter och Runde vann striden om Göttingen. I synnerhet Runde 
erhöll ett praktiskt erkännande som få andra jurister under 1800-talet ens hade kunnat drömma 
om. Som Kroeschell påminner läsaren, så ansågs Runde i mitten av seklet alltjämt åtnjuta 
högsta rang som auktoritet. ‘Es ist kein Geringerer als Carl Friedrich Gerber, der im Jahr 1846 
bezeugt, daß [Justus Friedrich] Rundes Werk [Grundsätze des gemeinen deutschen Privatrechts] 
”fast bis auf  unsere Tage von der Zeit seines Erscheinens an das hauptsächlichste Organ des 
deutschen Privatrechts in der Praxis gewesen” sei; man habe es in den Ländern des gemeinen 
Rechts noch wenige Jahre zuvor ebenso zitiert, ”wie man sich sonst etwa auf  Stellen des 
Corpus Juris zu berufen pflegt”.’   494

Bland förlorarna finner vi Mittermaier, vars gärning inte absorberades med samma 
entusiasm. Med facit i hand så förvånar det i dag inte, givet hans uttalanden 1812: ‘Die neuesten 
deutschen Gesetzbücher (sind) zugleich als die ersten germanischen Gesetzgebungen zu 
betrachten, indem es bei ihnen nicht darauf  ankam, das römische Recht als solches zu 
behandeln, sondern ein den Forderungen neuerer Bildung gemäßes Werk zu erschaffen. […] 
[Sie] gehören […] zum deutschen oder germanischen Rechte [und] zeigen […] an, wie weit die 
Germanen im Felde der Gesetzgebung gelangt sind”. Auch der französiche Code civil wird 
diesen ”originell deutschen Gesetzbüchern” zugerechnet.’  Mittermaier intog en positiv syn 495

på kodifikation ett par år innan Savigny anmälde sin programförklaring. Lägg till detta en syn på 
Code civil som ‘deutsch’ eller rent av bland ‘originell deutschen Gesetzbüchern’, vilket ett par år 
senare skulle bemötas med mer begränsad entusiasm.  

Diskussionen måste vid detta stadium stanna upp och ställa frågan, i vad mån det handlar 
om ‘teutsch’ och ‘römisch’ eller om något annat. Svaret är, att på ett djupare mer principiellt 
plan, det inte handlar om vare sig ‘teutsch’ eller ‘römisch’. Det handlar om konstruktionen av 
en students juridiska tillblivelse, medelst idealistiskt grundade tankegångar, inom ramen för en 
konfessionellt betingad juridisk undervisning. Eller forskning. Och i den mån vi i dag skönjer 

 Kroeschell, Zielsetzung und Arbeitsweise der Wissenschaft vom gemeinen deutschen Privatrecht, s. 250.494

 C. J. A. Mittermaier, Einleitung in das Studium der Geschichte des germanischen Rechts, 1812, s. 25, 23 f. och 26, i Karl 495

Kroeschell, ‘Zielsetzung und Arbeitsweise der Wissenschaft vom gemeinen deutschen Privatrecht,’ i Helmut Coing und Walter 
Wilhelm (Hrsg), Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1974, s. 252.
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en tydlig linje, bör vi alltså besinna, att dåtiden var laborativ, kombativ och i synnerhet 
produktiv, men alltid med ett praktiskt-teoretiskt verksamt sinne med blicken fäst på dåtidens 
politiska omvälvningar. Varken Eichhorn eller hans föregångare var några politiska amatörer. 
Som Sjöholm bemödar sig om att påminna den, enligt henne, ofta naivt läsande juristen, var de 
aktade män och erkända auktoriteter, som ‘måste ha varit väl förtrogna med de stridigheter och 
olika intressen, som gjorde sig gällande’ under deras minst sagt politiskt turbulenta livstid.   496

Det handlade om praktisk juridik, teoretiskt förmedlad. De teoretiska tilläggspremisserna 
kunde därmed variera, om än den historiska utgångspunkten dominerade. ‘Versucht man alle 
diese Eindrücke zusammenzufassen, so scheint es, als habe sich die Arbeit der germanistischen 
Privatrechtswissenschaft im beginnenden 19. Jh. zunächst durchaus innerhalb desjenigen 
Umkreises methodischer Alternativen bewegt, den das vorangegangene Jahrhundert abgesteckt 
hatte. Gewiß geben die Germanisten dieser Zeit nachdrückliche Bekenntnisse zu einer 
historischen Arbeitsweise ab, aber deren Konkretisierung stellt sie vor die gleichen Fragen, vor 
denen auch ihre Vorgänger gestanden hatten.’  De senare komna ansatserna måste ses i ljuset 497

av en mer allmän, om än brokig, metod, som tjänade en praktisk juridik, och som förbinder 
Runde och Eichhorn ‘mitten in der kontinuierlichen Diskussion, die seit dem 18. Jahrhundert 
über praktische Probleme geführt worden war.’  En praktisk jurist når endast framgång med 498

fingret i vädret. Ledmotiven kommer med vinden, ej med metoden.  
Det finns ingen anledning för vår tid, att blunda för den historiskt eller komparativt 

konstruktivt verkande juridiska undervisningens politiska dimension. Påståenden att en sådan 
undervisning tjänar rent historiska eller komparativa kunskapssyften är inte ägnad att tas på 
allvar. Låt oss ej heller förglömma, att det för Selchow, Pütter, Runde, Mittermaier och 
Eichhorn handlade om undervisning i Deutsches Staats- eller Privatrecht. Studier i Deutsche 
Rechtsgeschichte var på ett mer grundläggande sätt betingade av dessa studier, och utgick normalt 
sett från tanken, att, med Mittermaier, ‘”Nur von der Geschichte geleitet, können wir das (jetzt 
geltende) deutsche Recht verstehen”.’ De ord ur Mittermaiers programförklaring från 1812, 
som med tiden skulle komma att helt dominera synen på praktisk juridik, försäger intet juridiskt 
syfte: ‘germanisch’, ‘Volk’, ‘Geist’, ‘Charakter’, ‘Nation’, ‘wurzeln’, ‘Urquelle’ och ‘germanischen 
Grundcharakter’.  Omvänt, gällde för den som tydligast tog sig an källmaterialet, nämligen 499

Eichhorn, och som gav omvärlden intrycket av en främst historisk gärning, att ‘jedoch 
verwandelt sich für ihn dieser historische Zusammenhang unversehens in ein Instrument 
konstruktiver Systematik: Es ist die ”Abstammung (eines) Partikularrechts von (einer) höheren 
Regel, welche rechtlich dessen Bestimmungen” auch im Geltungsbereich eines anderen 
Partikularrechts ”anwendbar macht”. Jene höheren Regeln gilt es aufzufinden, und der ”
Inbegriff  jener Regeln ist das ungeschriebene gemeine deutsche Privatrecht”.’  Metod är 500

metod är metod, men syftet är allt. 

 Sjöholm, Sveriges medeltidslagar, s. 37.496

 Kroeschell, Zielsetzung und Arbeitsweise der Wissenschaft vom gemeinen deutschen Privatrecht, s. 257.497

 A.a., s. 268.498

 A.a., s. 251 f., cit. C. J. A. Mittermaier, Einleitung in das Studium der Geschichte des germanischen Rechts, 1812, s. 13 f., 499

22 ff. och 30.
 A.a., s. 253 f., cit. K. F. Eichhorn, Über das geschichtliche Studium des deutschen Rechts, i Zeitschr. f. gesch. Rechts500 -

wissenschaft I (1815) s. 129 f.
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16 Rättspolitisk målsättning: en ny juridik och en ny jurist 

‘Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni 
döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen 
längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett 
i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar 
till Abraham och arvtagare enligt löftet.’ (Galaterbrevet 3:26-29)  

Detta avsnitt tar upp frågan om rättspolitisk målsättning. Det handlar om att våra Rechts-
vergleicher önskar åstadkomma en ny juridik samt forma en ny jurist. Denna målsättning framstår 
som så integrerad med metoden, att avsnittet även innehåller en för diskussionen anpassad 
genomgång av rättsvetenskaplig metod.  

Metoden har presenterats i föregående kapitel. Där har gjorts gällande, att Zweigert och 
Kötz rechtsvergleichende metod på ett djupare plan, ej endast tangerar vad som här benämns 
idealistisk metod, utan även, och särskilt, påminner om den konfessionellt betingade teologisk-
kyrkliga ekumeniken. Likheten är så slående, vad gäller arten av visionär kyrklig eller 
rättspolitisk målformulering samt dessas metodologiska förutsättningar, att avhandlingen funnit 
det vetenskapligt motiverat att lansera termen rättsekumenik.  

Med en ny juridik och en ny jurist avses en annan juridik och en annan jurist än den juridik 
och den jurist som normalt skolas vid en juridisk fakultet. Det handlar om att med hjälp av den 
egna disciplinen, Rechtsvergleichung, anpassa metod och källmaterial på ett sätt som inom ramen 
för en alltjämt internpraktisk juridisk nytta sträcker sig bortom den jurisdiktionellt avgränsade 
rättstillämpningen, helt i enlighet med de i föregående kapitel klargjorda avgränsningarna.  

Kapitlet inleder (I) med att presentera det utvidgade källmaterialets konstruktiva syfte. 
Därefter följer en problematisering av den Verrechtlichung, som sker vid skapandet av (II) annan 
kunskap, i form av ny juridik, och av (III) alla och envar, i form av ny jurist. Avslutningsvis (IV) 
sammanfattas den universalistiska rechtsvergleichende programförklaringen, inför avhandlingens 
avslutande diskussion.  

I. Det utvidgade källmaterialets nyttobetingade konstruktiva syfte 

All kunskap må tjäna som grundlag, men det står inte en internjuridiskt betingad Rechtsvergleicher 
fritt att välja frågan. Det yttersta syftet dikterar kunskapens villkor. För en utomstående gäller 
därför att följa arbetets inre logik, för att kunna spåra såväl det hävdvunna som avvikelsen. Vad 
är hävdvunnet i Zweigert och Kötz Rechtsvergleichung? Och när tar de sig en frihet, och, i ty fall, 
varför? Vad har de för konstruktivt syfte som leder dem bort från internjuridiska kollegor, men 
som likväl förhåller sig juridiskt internt?  

För varje avvikelse från vedertagen juridisk metod och en praktisk juridiks härskande 
mening, måste läsaren med andra ord vara vaksam på det syfte som innebor avvikelsen. Vilken 
slutsats avses, givet den tillagda premissen och den justerade frågeställningen? Den tendens som 
anläggs kommer alltid att äga en heretisk anstrykning. Denna utmaning av det hävdvunna 
engagerar och verkar tankeväckande, men är ägnat att provocera och alienera.  

1. Ny juridik och ny jurist som den komparativa metodens egentliga konstruktiva syften. Anledningen 
till att en jurist breddar källmaterialet, lägger till premisser samt uppställer syften som är 
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främmande för övriga jurister, är en önskan att förändra. Man förskjuter tyngdpunkten med 
hjälp av en tilläggspremiss, för att om möjligt kunna utläsa en annan slutsats. Det är där vi 
finner Zweigert och Kötz. Det handlar för dem, om att förena ‘a method of  thinking’ med ‘a 
method of  working,’ i konstruktionen av ‘the right results.’ När det inledande arbetet av att 
bereda fullständiga ‘reports on the different legal systems,’ utifrån vilka juristen har att 
presentera ‘the similarities and differences one discovers,’ begynner följdriktigt ‘the most 
difficult part of  any work in comparative law,’ vars svårhetsgrad gör det omöjligt, att ‘lay down 
any firm rules about it,’ men väl ‘some basic generalities.’ Det handlar mer konkret om, att 
‘show the way to a better law.’   501

Inte nog därmed, deras komparativa metod anser de böra konkurrera ut hävdvunnen 
metod, som de beskriver som sjuk: ‘It therefore makes good sense to pay quite close attention 
to the method of  comparative law – not because comparative law is sick, but because legal 
science in general is sick, and comparative law can cure it.’  Givet att hävdvunnen 502

Rechtswissenschaft anses ‘sick’, och i behov av en ‘cure’, gäller det att förbättra de metodologiska 
förutsättningarna. Man kan därför se deras metodologiska arbete som ett remedium, med en 
strävan efter, i juridiska termer, erforderlig verkshöjd.  

2. Komparation, kvalitet och juridisk metodologisk verkshöjd. Detta sagt, om man nu skulle anmäla 
en kritisk röst mot Zweigert och Kötz som fakultetens kuratorer, handlar det inte om något 
kvalitativt mer högstående i sig. Varje arbete kan nå ett kvalitativt högt stadium och därmed 
tillskrivas vetenskaplig verkshöjd. Det följer om inte annat rent logiskt av deras egna premisser, 
oaktat de klär sina tankar i invektiv och klander. Den mest väsentliga förberedelsen inför själva 
harmoniseringsarbetet utgörs nämligen inte av någon justering i sig av källmaterial, utan av 
inläsandet av den presumtion, eller tendens, som sedan skall kunna utläsas materialet. Som man 
frågar får man svar. Frågan är därför vad våra komparatister läser in, för att sedan kunna utläsa.  

II. Verrechtlichung av annan kunskap. Ny juridik 

Zweigert och Kötz avser att predika, proselytisera och konvertera, samt i förlängningen även att 
reformera. Dessa fyra verb låter sig sammanföras till vad avhandlingen benämner ett 
förrättsligande – Verrechtlichung, mutatis mutandis – och verkställs medelst en extensivt verkande 
juridisk metod. Reformsyftet gäller alltså sak och person, en ny juridik och en ny jurist. En ny 
juridik kvarstår som det väsentliga, men medlet för att nå dithän är skolandet av en ny jurist. 
Detta senare är av mer omedelbar relevans. Diskussionen kring våra Rechtsvergleichers Verrechtlich-
ung inleder emellertid med sikte på saken: en ny juridik.  

3. Gränslösa förarbeten … Det är en sak, att konstatera förevaron av en juridisk metod, en 
annan att klargöra hur den verkställs i det enskilda fallet. Man måste granska de tilläggs-
premisser, målsättningar och utgångspunkter som sätter sin prägel på det aktuella arbetet. Hur 
avser Zweigert och Kötz att närma sig deras uppdrag? De ger klart uttryck åt en syn på 
kunskap som ett självändamål. Det gäller att neka sig själv, genom att ‘eradicate the 
preconceptions of  [one’s] native legal system,’ och att granska ett rättssystem i dess helhet, utan 
begränsning, för att skönja en eventuell brist. Alla frågor måste ställas, även den som ställer 

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 33 f.501

 A.a.502

212
212



frågan varför där inte finns något svar: ‘To ask why a foreign system has not felt the need to 
produce a legal solution for a particular problem may lead to interesting conclusions about it, 
or about one’s own law.’   503

Riktlinjerna för denna typ av gränslösa möda finner de hos Ernst Rabel, föregångaren inom 
disciplinen, vars artikel Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung från 1924,  de 504

citerar med gillande. Det handlar om inget annat än ‘the full requirements of  the comparative 
method,’ ett uppdrag som beskrivs som ‘as hard as scientific ideals demand.’ Citatet är välkänt 
och förtjänar att återges som det tar sig uttryck, något redigerat, hos Zweigert och Kötz: ‘The 
student of  the problems of  law must encompass the law of  the whole world, past and present, 
and everything that affects the law, such as geography, climate and race, developments and 
events shaping the course of  a country’s history – war, revolution, colonisation, subjugation – 
religion and ethics, the ambition and creativity of  individuals, the needs of  production and 
consumption, the interests of  groups, parties and classes. Ideas of  every kind have their effect, 
for it is not just feudalism, liberalism and socialism which produce different types of  law; legal 
institutions once adopted may have logical consequences; and not least important is the striving 
for a political of  legal ideal. Everything in the social, economic and legal fields interacts. The 
law of  every developed people is in constant motion, and the whole kaleidoscopic picture is 
one which no one has ever clearly seen.’  Ledmotiven lyser med sin närvaro.  505

Detta sagt, Rabel satte denna ‘systematische Rechtsvergleichung,’ vars uppdrag alltså sågs 
som ‘so streng, als das wissenschaftliche Ideal es verlangt,’  i samband med synen på juridik 506

som en ‘Kulturerscheinung’: ‘Zu erfassen aber haben wir aus diesem Quellen das Leben, die 
Funktionen der Rechtsgestaltungen. Denn das Recht ist – um das allbekannte Wort Kohlers 
nicht preziös zu umgehen – eine Kulturerscheinung, es kann nicht unabhängig gedacht werden 
von seinen Ursachen und Wirkungen.’  Rabels valda uttryck, Kulturerscheinung, föll av oklar 507

anledning bort hos Zweigert och Kötz.  
4. ...men ändå inte? Den förbjudna kunskapen åter. Zweigert och Kötz uttalade ambition hör 

universitetets i allra högsta grad allmänvetenskapliga ambition till, och kan gälla som kärnan i all 
humanistisk vetenskap. Varje seriös vetenskapare skulle skriva under på den. Men ändå inte. 
Projektet påminner utåt sett om de tidigare nämnda Paul Kahns ‘thick description’ och Vivian 
Currans ‘cultural immersion’. Den intresserade kunde även göra kopplingar till 
religionshistorikerns Hermann Gunkels lanserade begrepp ‘Sitz im Leben’  och Pierre 508

Bourdieus ‘habitus’.  Eller varför inte œnologins ‘terroir’, vars innebörd är just att peka på 509

samtliga de aspekter som kan påverka den enskilda druvans bidrag till det resulterande vinet. 
Med flera ord, vars samlade betydelse är att sätta ambitionen så hög, att den rent praktiskt är 

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 35.503

 Ernst Rabel, ‘Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung,‘ i Konrad Zweigert och Hans-Jürgen Puttfarken (red.) 504

Rechtsvergleichung, Wissenschaftl. Buchgesellschaft, Darmstadt, 1978, s. 85-108.
 Zweigert/Kötz, 1998, s. 36, cit. Ernst Rabel, Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung, Hueber 1925, s. 3 ff.505

 Rabel, Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung, s. 87.506

 A.a., s. 88 f.507

 Rekommenderas kan Hermann Gunkel, Psalms: A Form-Critical Introduction, Philadelphia 1967, vilken är en översättning 508

av en artikel om Psaltaren i första volymen av andra upplagan av Hermann Gunkel, Die Religion in Geschichte und 
Gegenwart, Tübingen 1930.

 Pierre Bourdieu, ‘Habitus, code et codification,’ i Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 64, september 1986, De 509

quel droit ?, s. 40–44.
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ogenomförbar, men där själva ambitionen av en total kunskap klargör betydelsen av att göra det 
studerade dess egna rättvisa.  

Detta sagt, den metodologiska likheten stannar vid ett yttre sken. Juristens arbete må vara 
lika omfattande som antropologens, hans metod lika svårbemästrad, men den sammantagna 
gärningen åsyftar en annan kunskapsart. Juristen må därför konsultera Kahn, Curran, Gunkel 
och Bourdieu, men deras kunskaper förblir förbjudna i den mån de är ägnade att förfela. Det 
handlar om skilda vetenskapssyner. Kunskapen sorteras i enlighet.  

5. Vetenskapens presumerade enhet. Det förtjänar att påminna om den vetenskapens enhet, som 
Rabel förutsätter, och där även juridisk kunskap figurerar, som ägde den ett slags 
allmänvetenskaplig giltighet. Som han sammanfattande uttrycker saken, så är ‘Erkenntnis […] 
das Ziel aller Wissenschaft, und deren Einheit, heiße sich der Forscher Jurist, Philosoph oder 
Soziologe, ist die wichtigste der ”Einheiten”, wichtiger auch als die Grenzpfähle der 
Einzelwissenschaften.’  Denna vetenskaps- och kunskapssyn hör en äldre idealistisk tid till, 510

som alltså kunnat överleva bland jurister, allt medan den moderna vetenskapen vandrat vidare.  
Zweigert och Kötz arbetar tämligen okritiskt in Rabels syn i deras framställning. Som de 

retoriskt ställer frågan för läsaren, utan någon antydan till vetenskaplig problematisering av 
berörda discipliner: ‘It may indeed be that the mere interpretation of  positive rules of  law in 
the way traditionally practised by lawyers does not deserve to be called a science at all, whether 
intellectual or social. Perhaps legal studies only become truly scientific when they rise above the 
actual rules of  any national system, as happens in legal philosophy, legal history, the sociology 
of  law, and comparative law.’  Givet hur dagens komparatister ansluter sig till en liknande 511

tankegång, med dessa internjuridiska praktiska teori snarare än humanvetenskapligt rena teori, 
framträder bilden av en remarkabel kontinuitet inom disciplinen.  

Forskare vet nu att begränsa en gränslös vetenskap, och Zweigert och Kötz utgör inga 
undantag. Det är förstås ett ideal för en forskare, att ‘make every effort to learn and remember 
as much as he can about foreign civilizations,’ men man måste vara realistisk och ställa kraven i 
enlighet. Framför allt måste man respektera kunskapssyftet. Det viktiga är att säkra kunskapens 
art, för att sedan klargöra hur den fortsatta ambitionen skall modereras eller anpassas.  

Den proselytiska ambition som innebor ett Verrechtlichung läcker sedan ur dem, när de tror 
sig ha nått en humoristisk ton, och den är signifikativ för deras mer egentliga avsikt: ‘RABEL 
once said that in their explorations on foreign territory comparatists may come upon ‘natives 
lying in wait with spears’ […] ; but let his wit not frighten us out of  ours.’ Inte nog därmed, de 
anpassar förståelsen av vetenskaplig grund till att passa deras brett anlagda uppdrag. De 
definierar vetenskap utifrån ett geografiskt kriterium, där ‘no study deserves the name of  a 
science if  it limits itself  to phenomena arising within its national boundaries.’  

Det kan inte vara rimligt, att betrakta det internjuridiska studiet av annans rätt som ett 
självständigt kvalitetstecken. Skulle det vara mer vetenskapligt att idka en dags studier åt 
främmande kontraktsrätt än åt ett fördjupat studium av den egna kontraktsträtten? Påståendet 
faller på sin egen orimlighet. Det måste ju rimligtvis handla om hur något studeras, snarare än 
att eller var det studeras, för att det skulle handla om något kvalitativt och ej kvantitativt. Den 
tid som avsätts för studier av det främmande, framstår klart och tydligt som en kvantitativ 

 Rabel, Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung, s. 90 f.510

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 4.511
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aspekt som visar på viss förmåga, ofta mycket god, givet det arbete som normalt sett erfordras, 
med särskild betoning på eventuella tillkommande språkstudier. Men Zweigert och Kötz lämnar 
inte på något mer grundläggande sätt sin juridiska metod, annat än genom en justering av 
källmaterialet i form av tilläggspremiss.  

Zweigert och Kötz har bevisligen en annan agenda, där det kvalitativa bereds en 
rättspolitisk, snarare än en hävdvunnet vetenskaplig, anstrykning. Ordvalen avslöjar dem. När 
deras syn på ‘science’ ställs i relation till hur de beklagar förlusten av en vad de upplever som en 
ursprunglig rättslig enhet, med ‘Roman law [as] the essential source of  all law on the Continent 
of  Europe,’ och där det i deras ögon förfelande nationella studiet benämns ‘legal narcissism,’ 
som dessutom tillskrivs karaktär av ‘narrowmindedness,’  förstår läsaren att forskningen 512

kvalitativt ställs i direkt relation till ett rättspolitiskt sammanhang snarare än till några 
självständiga vetenskapliga kriterier.  

6. Gränslösa förarbeten som normal juridisk metod. Helhetsbedömning som internjuridiskt ledmotiv. 
Zweigert och Kötz slår på sina trummor och för en massa oväsen, men får de egentligen något 
sagt? Den juridikstudent som under andra terminen i Uppsala läser civilrätt, lär sig att det 
förberedandet arbetet på ett mer principiellt plan är såväl gränslöst som avgränsat. 
Avgränsningen följer av studiernas praktisk-juridiska nyttobetingelse. Det gränslösa ligger i 
påminnelsen om, att beakta ‘samtliga omständigheter’ samt att göra en ‘helhetsbedömning’. 
Som Bert Lehrberg skriver i läroboken Avtalstolkning från 2020, ‘återfinns [i avtalslagens 
förarbeten] det klassiska uttalandet om att en viljeförklarings innehåll ska fastställas ”genom 
tolkning av förklaringen, varvid hänsynen naturligtvis bör tagas icke blott till dennas ordalydelse 
utan till samtliga omständigheter, som kunna vara av betydelse för ett riktigt bedömande av 
dess innebörd”.’  När studenten sedan tar sig an relevanta rättsfall, som genom hänvisning 513

utgör uttrycklig kursfordran, så lär han sig, att ‘hela avtalssituationen beaktas, framför allt 
avtalsinnehållet i övrigt och den gemensamma partsavsikten,’ vilket ‘kan utvisa att avtalens 
reella innebörd är en annan än vad terminologin antyder.’  När ett avtal saknar en 514

bestämmelse om skadeståndsskyldighet och ‘utredningen om de förhandlingar som föregick 
avtalet [inte heller] ger något säkert besked,’ lär sig studenten av högsta domstolen, att ‘[e]tt 
avtal bör emellertid ses som en sammanhängande helhet [varför man vid] tolkningen av en 
avtalsbestämmelse […] ofta [kan] hämta ledning i andra avtalsbestämmelser.’  Studenten lär 515

sig även att domstolen kan ta avstånd från ett ‘allmänt språkbruk’ till förmån för en tolkning av 
avtal ‘som en sammanhängande helhet.’  Och när ‘[e]n genomgång också av övriga regler i 516

paragrafen visar visserligen att det föreligger en viss bristande enhetlighet i paragrafens 
uppbyggnad och i konstruktionen av enskilda regler’ så har man likväl att se ‘de skilda reglerna 
[…] i sitt inbördes sammanhang,’ med innebörd, att ‘regleringen i paragrafen i dess helhet [kan] 
anses ge stöd för slutsatsen.’   517

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 15 och 36.512

 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 54, cit. NJA 1915 II nr. 5, s. 251.513

 NJA 2000 s. 685.514

 NJA 1992 s. 403.515

 NJA 1990 s. 24.516
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Det förtjänar att även citera ett instruktivt fall på de krav som ställs på en helhetsbedömning 
inom en annan del av civilrätten, nämligen arbetsrätten. Det handlar åter igen om krav som 
även ställs på studenten eftersom fallet figurerar inom undervisningen i egenskap av 
kursfordran och därmed även utgör underlag för den efterföljande examinationen. Det gäller 
AD 2014:91 där frågan för domstolen bland annat gällde övergång av verksamhet. Detaljerna i 
fallet saknar relevans, den särskilda regleringen likaså. Vad som är av betydelse är hur 
domstolen resonerar, med anledning av EU-domstolens praxis på området. Efter en till synes 
uttömmande genomgång av verksamhetsövergång,  följer styckets slutkadens: ‘Alla dessa 518

omständigheter är emellertid endast aspekter av den helhetsbedömning som ska göras.’ Som 
Mats Glavå och Mikael Hansson, utan vidare krusiduller, sammanfattar praxis kring 
verksamhetsövergång i deras lärobok i : ‘Huruvida [verksamheten efter övergången har ”
bevarat sin identitet”] ska avgöras efter en helhetsbedömning.’   519

De citerade fallen utgör instanser av en praktisk undervisning redan vid juridikstudentens 
första år. Helhetsbedömningen som internpraktiskt ledmotiv följer sedan studenten genom hela 
utbildningen och in i yrkeslivet. Dess avgränsning handlar inte om någon a priori kvalitativ 
hänsyn, utan om det enskilda fall som studenten har att bedöma, tiden som står honom till 
förfogande och det rättsliga sammanhang allt figurerar inom. Det är viktigt att ha i åtanke, att 
det finns inget i grunden som skiljer förstaårsstudentens principiellt anlagda juridiska förståelse 
från professorns i Rechtsvergleichung förståelse av sitt komparativa uppdrag. Det handlar om 
grader av kunskap, ej art. Vad såväl förstaårsstudenten, som professorerna i Rechtsvergleichung, 
håller fingrarna systematiskt borta från, är antropologens och historikerns artskilda och dessas, i 
principiellt viktig bemärkelse, rättsosäkra helhetsbedömningar. Bereddes i stället dylika 
helhetsbedömningar utrymme, bleve garanterat tal om något kvalitativt annat.  

III. Verrechtlichung av alla och envar. Ny jurist 

Zweigert och Kötz Verrechtlichung åsyftar även skilda arter av människa. Det hela tar sig uttryck i 
ett inre tvång att extendera sin insikt mot annan, främst verkställbart genom studenten och 
dennes lärobok. Detta tagna sikte på juristutbildningen framstår som typiskt för de professorer 
som faller utanför de positivrättsliga ämnena, givet att en marginalisering av deras kunskap 
bidrar till att lämna dem utan egentlig plattform. Det faller sig därför naturligt, givet en syn på 
den egna kunskapen som omistlig, att eftersträva en revidering av läromedlen. Hur annars 
kommer man åt den student, som inte ens är underkastad ens ämne i form av obligatorium? 

 Arbetsdomstolen beskriver relevant praxis som ‘i korthet följande’: ‘En övergång av verksamhet förutsätter att en 518

ekonomisk enhet går över till en annan arbetsgivare. Med ekonomisk enhet förstås en organiserad gruppering av tillgångar 
vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet, vare sig denna utgör huvud- eller sidoverksamhet (artikel 1.1 b). Enheten 
ska vara varaktigt organiserad och inte begränsad till att utföra visst arbete. Vidare krävs att den ekonomiska enheten 
behåller sin identitet efter att verksamheten fortsätter eller återupptas (artikel 1.1 b). Bytet av arbetsgivare ska ske till följd av 
avtal, men det behöver inte finnas en direkt avtalsrelation mellan den nya och den gamla arbetsgivaren. Prövningen av om 
vad som utgör en ekonomisk enhet och om denna behållit sin identitet ska avgöras utifrån en helhetsbedömning av samtliga 
omständigheter i det enskilda fallet. Oftast görs denna bedömning i ett sammanhang och med beaktande av de så kallade 
Spijkerskriterierna, det vill säga arten av företag eller verksamhet, frågan om företagets materiella och immateriella tillgångar 
övertagits, om majoriteten av de anställda har tagits över, om kunderna har tagits över eller inte, graden av likhet mellan 
verksamheten före och efter överlåtelsen och i förekommande fall den tidsperiod under vilken verksamheten har legat nere.’

 Mats Glavå och Mikael Hansson, Arbetsrätt, 4 uppl., Lund 2020, s. 430.519
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Och med en revidering av litteraturen och doktrinen följer en justering av rättskälleläran, och 
den juridiska källkritiken mer allmänt, till förmån ej endast för professorn i det abstrakta, utan 
för i synnerhet den professor, vars kunskap den nya läroboken bekräftar. Som följer.  

7. Den konstruktiva juridiska nyttans inre tvång. Nästa aspekt som tydligt kringskär den skenbart 
humanistiska och allmänvetenskapliga akademiska ambitionen gäller det de facto inre tvång till 
Verrechtlichung som framträder i Zweigert och Kötz konsekvent konstruktiva hållning. Det 
handlar praktiskt sett endast om nytta, allt medan kunskap i sig som ledmotiv främst äger 
läpparnas bekännelse. Som de, åter igen, gillande citerar Rabel, så kan ‘[l]awyers who are used to 
criticism and are animated by the desire to improve the law […] hardly prevent themselves 
from seeing and commenting upon the better practical rule.’ Och vem, enligt dem, vore mest 
skickad att uttala sig i konstruktiv riktning, om inte komparatisten, som har ‘more material at 
his disposal, […] is aware of  solutions which would not occur to the homespun lawyer, 
however imaginative, and […] is not blinded by faith in the superiority of  his own system.’  520

Den retoriska frågan klargör utgångspunkten.  
8. Rechtsvergleichung som omistligt. Den logiska följden av den vetenskapssyn, och den 

närmast tvångsmässigt konstruktiva tendens som Zweigert och Kötz bereder läsaren, är att anse 
ämnet som omistligt inom ramen för juristutbildningen. Och här skräds inte ordvalen. Att inte 
undervisa i Rechtsvergleichung, ‘at a time when world society is becoming increasingly mobile is 
appallingly unprogressive.’ De nämner sedan i god ordning vad som är ägnat att förstås som 
humanistiska värden samt förmågan att hantera svårare ämnen, i en tid av ‘unparallelled 
‘internationalization’ of  legal life,’ men tyngdpunkten faller på en omisskännligt konstruktiv 
prägel: ‘[I]t is the general educational value of  comparative law which is most important: it 
shows that the rule currently operative is only one of  several possible solutions; it provides an 
effective antidote to uncritical faith in legal doctrine; it teaches us that what is often presented 
as pure natural law proves to be nothing of  the sort as soon as one crosses a frontier, and it 
keeps reminding us that while doctrine and categories are essential in any system, they can 
sometimes become irrelevant to the functioning and efficacy of  the law in action and 
degenerate into futile professorial games.’  Det öppna sinnet antyder den för visionen 521

nödvändiga jurisdiktionella upplösningen, med dess följdriktiga rättsbegrepp.  
9. Nödvändigheten av nya, komparativt anlagda läroböcker. Denna konstruktiva tendens synes 

bottna i en reformbefrämjande syn på undervisning. Rechtsvergleichung måste helt enkelt 
integreras med undervisning av nationell rätt, ej endast för att kritiskt kunna granska denna rätt 
i ett större sammanhang, ‘in order to determine which solution is best suited here and now to 
the national society as it is,’ utan att på ett mer allmänt hållet plan ‘encourage the reforming 
spirit and develop a sense of  how the law can be improved.’ Och när önskan att ‘improve’ slagit 
komparativ rot i det unga sinnet, står en mer programmatisk Verrechtlichung för dörren: ‘Only in 
this way can it be shown that in certain areas – such as contract law, tort, and company law – a 
ius commune for all Europe is beginning to develop or already exists.’ Det följer, att läroböcker 
måste skrivas om för att motsvara denna reformistiska ambition, med en fullt rimlig och till 
synes neutral juridisk tankegång, nämligen att en god lärobok ‘should rather lay out the 
different approaches to a problem, state the critical arguments which illuminate and enliven it,’ 

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 47.520

 A.a., s. 21 f.521
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vilket torde vara juridiskt-pedagogiskt allmängods världen över, men med det signifikativa 
tillägget, ‘and then indicate which is the best solution here and now.’ Rent konkret skall därför 
hävdvunna läroböcker skrivas om ‘in the light of  comparative law,’ så att en dag, ‘all teachers of  
law should master the comparative method so as to obtain the necessary information for 
themselves.’   522

För att tala med Zimmermann, är det högsta prioritet, att ‘overcome [the] juristic 
nationalism,’ som resulterat i att ‘the doctrines of  modern private law, the subject-matter of  law 
courses, examination requirements and prerequisites for entry into the legal professions appear 
to be different in each country.’ En sådan nationalism hotar att fostra även nästa generation av 
jurister i en fortsatt ‘particularization of  legal science.’ Denna ‘threat’ finner Zimmermann ej 
endast, likt den Jhering han citerar, ‘humiliating and undignified,’ utan även ‘totally 
anachronistic,’ med en hänvisning till en gryende konvergens.  Remediet mot lagstiftarens 523

skenbart pragmatiska, men oorganiska, förenhetligande, är en i god idealistisk tradition organisk 
rätt, men läsaren ställer sig naturligt frågan, om det är rättens organiska natur eller den aktör 
som aktivt rättsbildande förvaltar denna, det vill säga professorn, som är det primära. Likt 
hönan och ägget, förutsätter den ena den andra. Det handlar hos Zimmermann, som hos 
Zweigert och Kötz, om en annan jurist och en annan juridik och den ena fås inte utan den 
andra.  

Ihågkommas bör, att tilläggspremissens kunskapsart måste gälla som bisak till ändamålets 
anlagda huvudsak. Källmaterialets art saknar självständig betydelse, vare så historiskt eller 
komparativt. Den rechtstheoretische motivering som Zimmermann ger Rechtsgeschichte, tar sikte på 
behövligheten av en professor, som har att ta sig an Römisches Recht för att bereda intern-
praktiska inre sammanhang och bygga system. Det handlar inte om arkeologiska studier eller 
någon politisk dimension, utan om den romerska rättens inneboende kvalitet. Dess studium 
‘proved superior to the contemporary customary laws,’ givet dess ‘inherent flexibility and 
capability for development,’ utifrån ett universalistiskt erkännande och tillämpning ‘on an 
international scale,’ kvaliteter som alltjämt i dag gör ämnet ‘indispensable.’  Denna stärkta roll 524

för professorn leder in i nästa komponent i Rechtsvergleichung: juristens tillblivelse.  
10. Stärkande av professorns betydelse för formandet av en ny ‘europeiserad’ jurist. Nästa steg i 

Zweigert och Kötz programmatiska bygge framstår som likaledes följdriktigt. Det gäller att 
stärka den Rechtswissenschaft som bottnar i professorn, på bekostnad av lagstiftaren. Det handlar 
inte längre om konstruktiv eller förenhetligande. De har för det fortsatta programmatiska 
anslaget gjorts axiomatiska. Frågan ‘om’ har förbytts i frågan ‘hur’, utan att ens frågan ställdes i 
vad mån Rechtsvergleichung kunde tjäna ett rent kunskapssyfte och nöja sig därmed. Den egna 
självklarheten framträder som frapperande uppriktig, när de förklarar, att ‘people are now 
beginning to see that legislation is not necessarily the ideal way to unify the law,’ och att vi 
därför ‘need […] to ‘Europeanize’ the way lawyers think, write, and learn.’ Det är en 
självklarhet, att skilda rättskällor äger skilda karaktär och värde, samt att dessa skiftar över tid, så 
att man kan konstatera, att ‘[l]egal history and comparative law teach us as much.’ Men att blåsa 
liv i Helmut Coings ‘mission […] to reinduce in our jurists an attitude of  mind and a common 

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 23 f.522

 Zimmermann, 1994, s. 65 f.523

 A.a., s. 68 f. och 80 f.524
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way of  thought which will enable them to do justice to the unified rules and apply them in a 
consistent manner,’ ställer inte de olika rättskällorna eller aktörerna i problematiserande och 
intresseväckande ljus. Det antyder en de facto maktförskjutning medelst ett argument de iure 
ferendo.   525

Icke att förglömma, Coing var ej endast Rechtshistoriker, han var även under många år 
Direktor vid det Max Planck-institut i Frankfurt am Main, som programmatiskt tar sig an en 
europeisk Rechtsgeschichte, men betraktas som en latent verkande realitet. Åkallandet av hans 
namn och gärning åtföljs av två skilda, men hos konstruktivt verkande Rechtsvergleicher förenade, 
aspekter. Det ena gäller uppfattningen, att det en gång i tiden förelåg en rättslig enhet, ‘a unity 
of  legal outlook under the ius commune.’ Den andra gäller vad som anses ha följt i denna 
enhetlighets nationellt präglade kölvatten, nämligen ett tillstånd av jurisdiktionellt avgränsad 
lagstiftning, vars ‘deplorable results’ var ‘that lawyers stopped looking beyond their national 
borders.’ Till detta kommer en tredje, konstruktivt betingad aspekt, nämligen att denna 
mellankommande period av ‘legal nationalism [has] not destroyed the fundamental unity of  
European private law.’ Inte nog därmed, som fjärde och mest uppseendeväckande, tillika mest 
signifikativa aspekt, så har ‘research in legal history […] demonstrated [that] it has also shown 
us that even the Common Law of  England was affected by its contacts with continental legal 
culture.’  Det är naturligtvis som så, att ingen av dessa aspekter eller slutsatser är felaktiga. De 526

är inte ens kontroversiella, tagna för sig själva och granskade utifrån historievetenskapligt 
vedertagna premisser. Problemet är det till synes tvångsmässigt konstruktiva sammanhanget, i 
sin tur en produkt av ett kunskapsmässigt tendentiöst förvridningsmoment, som är beteck-
nande, och naturligtvis ägnat att höja ett och annat ögonbryn.  

IV. Inför fortsättningen 

Innan diskussionen avslutar med att sätta fokus på Zweigert och Kötz rechtsvergleichende konkreta 
metod, skall den programförklaring som de verkställer i sin inledande del av An Introduction to 
Comparative Law sammanfattas.  

11. Den universalistiska rechtsvergleichende programförklaringen sammanfattad: ‘local variants on a 
theme’. Zweigert och Kötz monumentala lärobok förmedlar en rent konstruktiv ansats, som 
bygger på ett gediget idealistiskt fundament och med en blick fäst på hur gällande rätt kan 
studeras, bearbetas och förändras. Med andra ord rör de sig inom ett hermetiskt tillslutet 
konfessionellt rum, där eventuell allmänvetenskapligt inspirerad bildningshänsyn 
marginaliserats. Men för att undvika att betraktas som ‘tainted with nationalism,’ behandla 
nationella rättssystem som ‘given and fixed’ och bemöta ‘divergences and convergences’ utifrån 
ett nationellt perspektiv, måste deras Rechtsvergleichung ta steget ur det nationella och till fullo 
bejaka det internationella, vilket mer konkret innebär att ‘go beyond national systems and 
provide a comparative basis on which to develop a system of  law for all Europe […] [produce] 
a body of  literature which presents the different areas of  law from a European perspective […] 
[treat French, German and English rules] as local variants on a theme, a theme common to all 

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 28 f., cit. Helmut Coing, ‘Jus commune, nationale Kodifikation und internationale Abkommen, drei 525

historische Formen der Rechtsvereinheitlichung,’ i Le nuove frontiere del diritto, Atti del Congreso di Bari, I, 1979, s. 192.
 A.a., 1998, s. 29.526
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Europe.’ Inte nog därmed, juristen måste gå bortom det materiellrättsliga och ‘portray the way 
it is created and applied […] and the training and professional activities of  their legal practition-
ers,’ för att, som ‘principal aim of  the enterprise […] make people conscious of  European 
private law as a subject for research and teaching, common to all the countries of  Europe.’   527

Den mest centrala premissen i stycket är onekligen tanken om att behandla skilda nationella 
materiellrättsliga regler ‘as local variants on a theme,’ där Zweigert och Kötz läser in tendensen i 
utgångspunkten och förutsätter vad som skall bevisas. Som de noterar, finner tankegången 
starkt gehör hos kollegor,  och till några av dessa skall diskussionen återkomma. Men vilka är 528

dessa kollegor? Och vad för slags juridik företräder de?  
Zweigert och Kötz kollegor är professorer, verksamma vid juridiska fakulteter runt om i 

synnerhet Kontinentaleuropa, med en del nordiskt bifall, och om ovan laddade likhets-
presumtion utgör den juridiska ekumenikens omistliga metodologiska verktyg så framstår det 
som lika angeläget för Zweigert och Kötz, att detta ekumeniska arbete inte överlåts åt vem som 
helst, utan styrs och dirigeras ex cathedra, från en lärostol, och ej från parlament eller domstol. 
Som de påminner läsaren, kan man inte ens ‘begin to contemplate a European Civil Code until 
the way has been prepared by thoroughgoing research. History tells us as much.’ Lärdomarna är 
bekanta och gäller det arbete som historiskt föregick större lagstiftningsarbeten, och där jurister 
utgick från en juridik som ‘never actually existed as strict law anywhere, but was […] successful 
in providing a doctrinal basis for the unification,’ utifrån betraktandet av skilda regler ‘as local 
variants on a theme,’ som alltså i god idealistisk anda var ‘more ideal than real.’   529

Som Zweigert och Kötz vet att berätta, är det i dag ‘unmistakably clear that an international 
legal science is possible […] as it was in the era of  natural law, a proper object for international 
research […] deprecating scholarship which is territorially limited.’ De rekommenderar ett 
mindre dogmatiskt tillvägagångssätt. Som de uttrycker det, är ‘[l]aw […] ‘social engineering’ and 
legal science is a social science,’ och för att lyckas att nå en större krets, måste fokus sättas på 
‘what the function of  legal institutions in different countries may be, rather than what their 
doctrinal structure is, and when it orders the solutions of  the various systems upon a realistic 
basis by testing them for their responsiveness to the special needs they seek to fill.’   530

Läsaren skönjer en universalistisk, rent av universalhistorisk, tendens i deras framtidstro, 
som stärks av den koppling de gör till Rudolf  von Jherings välkända förord till Geist des 
römischen Rechts, som de citerar med gillande: ‘[L]egal science has degenerated into the juris-
prudence of  states, limited like them by political boundaries – a discouraging and unseemly 
posture for a science! But it is up to legal science itself  to cast away these chains and to re-
discover for all time that quality of  universality which it long enjoyed: this it will do in the 
different form of  comparative law. It will have a distinct method, a wider vision, a riper 
judgment, a less constrained manner of  treating its material: the apparent loss [of  the formal 

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 29 f.527

 ‘These issues have been much discussed in recent years. See, for example, the articles by COING, DAVID, and SACCO 528

in CAPPELLETTI (ed.), New Perspectives for a Common Law of  Europe (1978)’, Zweigert/Kötz, 1998, s. 30.
 Zweigert/Kötz, 1998, s. 31.529

 A.a., s. 45.530
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community of  Roman law] will in reality prove a great gain, by raising law to a higher level of  
scientific activity.’   531

Årtalet för upplagan faller långt efter Jherings död, men är inte oväsentligt i sammanhanget. 
1924 var samma år som Ernst Rabels ovan citerade artikel ‘Aufgabe und Notwendigkeit der 
Rechtsvergleichung’ kom av trycket. Jhering författade förordet långt tidigare, de fyra banden 
stammade från åren 1852-1865 och utkom i flera upplagor, men man skönjer något väsentligt i 
hans vision om det nationella som mer eller omärkligt kunde höjas till det internationella, givet 
nya tilläggspremisser. Att han talar om en ny metod är i sammanhanget av mindre betydelse, 
juristen är sin metod trogen i vått som i torrt, och under 1920-talet så finner man åter igen 
tyska jurister med en iver att gripa sig an något nytt. Därvid har de förblivit, likt sina europeiska 
kollegor, alltid redo för nästa steg att ta, nästa territorium att verrechtlichen.  

Som Zweigert och Kötz visar med berömvärd tydlighet, kan den juridiska metoden här-
bärgera en mängd ansatser, för ‘[i]f  law is seen functionally as a regulator of  social facts, the 
legal problems of  all countries are similar.’ Här skönjer vi deras funktionella metod samt 
likhetspresumtion, och i deras händer får den ett sällsynt omfång. Enligt deras mening så är 
‘[e]very legal system in the world […] open to the same questions and subject to the same 
standards, even countries of  different social structures or different stages of  development,’ och 
då är inte steget långt till att kalla deras Rechtsvergleichung för ‘[o]ur universal legal science’ och 
deras vision för ‘truly international’: ‘What we must aim for is a truly international comparative 
law which could form the basis for a universal legal science. This new legal science could 
provide the scholar with new methods of  thought, new systematic concepts, new methods of  
posing questions, new material discoveries, and new standards of  criticism: his scientific scope 
would be increased to include the experience of  all the legal science in the world, and he would 
be provided with the means to deal with them. It would facilitate the mutual comprehension of  
jurists of  different nationalities and allay the misunderstandings which come from the pre-
judices, and diverse vocabularies of  the different systems.’  532

12. Reuterskiöld, Eichhorn och Dix åter. Dessa spörsmål hör en god jurist till. Man måste 
medge, att det handlar om ett sällsynt ambitiöst och imponerande arbete som står dem för 
dörren. Det konstruktiva arbetet tarvar ej heller något verkligt, det behöver inte ha existerat. 
För att tala med Reuterskiöld så är det viktiga, ‘att genom analys af  detta oftast inom sig 
ologiska och heterogena normbestånd utkristallisera och fastställa det gemensamma och, med 
hänsyn till rådande faktiska förhållanden, ur rättssäkerhetssynpunkt väsentliga.’  Det finns 533

därför inget som hindrar jurister från att åter igen, för att tala med Eichhorn, ‘für jedes […] 
Rechtsinstitut die rechtliche Idee [aufzufinden], welche den Bestimmungen der […] Particulär-
rechte zum Grunde liegt,’ för att ur detta bestånd utveckla ‘was als wesentliche (gemein-
rechtliche) und zufällige (particuläre) Bestimmung in den Grundsätzen zu betrachten ist, die 
über ein solches Rechtsinstitut gelten.’   534

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 46, cit. ‘JHERING, Geist des römischen Rechts auf  den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, 531

Part I (7th/8th edn., 1924), s. 15’.
 Zweigert/Kötz, 1998, s. 46.532

 Reuterskiöld, Statsrätt och statskunskap, s. 77.533

 Eichhorn, Über das geschichtliche Studium des Deutschen Rechts, s. 130 f.534
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Vad sedan gäller den historiska kontinuiteten med denna ursprungliga enhetlighet, som åter 
igen befunnits önskvärd, så faller sig tanken för mången förmodligen helt naturlig, att ‘[t]he 
intricate pattern of  local variety overlaid on the unchanging […] core […] is the product of  
history,’ för att tala med Dix. Det som fordras är att fostra en förståelse för det postulerade 
faktum, att ‘the underlying structure is always the same because the essential action is always the 
same.’  Och för Zweigert och Kötz brådskar det. Det handlar främst om det europeiska 535

samarbetet, även om det globala ligger implicit. Som de klargör deras mer omedelbara 
angelägenhet, så är dagens ‘[l]egal scholars […] faced with a similar challenge [as the national 
codifications] […] [b]ut if  we succeed in it, we will have produced the indispensable intellectual 
groundwork for a European Civil Code against the day when political and practical 
considerations enable it to be put on the agenda.’  Projektet må mycket väl betraktas som 536

lovvärt och befinnas vara något som en akademiskt verksam jurist önskar syssla med. Men 
frågan måste likväl ställas, hur detta förhåller sig till uppdraget att göra ett historiskt förflutet 
eller något i rummet främmande dess egna rättvisa. 

 Dix, The Shape of  the Liturgy., s. xii.535

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 31.536
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17 Verkställighet: Likhetspresumtion, harmonisering och Verrechtlichung 

‘To sum up: on the Continent the days of  absolute pre-eminence 
of  statutory law are past; contrariwise, in the Common Law there 
is an increasing tendency to use legislation in order to unify, 
rationalize, and simplify the law. On the Continent, law is 
increasingly being developed by the judges and consequently 
there is more room for an inductive method and style related to 
the actual problems: contrariwise, the Common Law is seeing the 
need to bring the rules developed by the judges into a systematic 
order by means of  a scholarly analysis and legislative action, so as 
to make them easier to understand and master. There are 
therefore grounds for believing that although the Common Law 
and the Civil Law started off  from opposite positions, they are 
gradually moving closer together even in their legal methods and 
techniques.’ (Konrad Zweigert & Hein Kötz, 1977) 

Med funktionalitetens problemformulerande kompass på plats och målformuleringen medelst 
ett utvidgat källmaterial klargjorda, presenterar Zweigert och Kötz det epistemologiska för-
vridningsmomentet. Det handlar om presumerad likhet samt verkställd harmonisering. 
Harmoniseringstanken är central för allt ekumeniskt arbete, teologiskt som juridiskt, nationellt 
som internationellt, men även inför författandet av en lärobok, ett lagverk eller inför byggandet 
av en disciplin. Det kvarstår att betrakta resultatet.  

Men först, ett viktigt klargörande. Harmonisering följer på en likhetspresumtion. De måste 
därför hållas begreppsligt åtskilda. Det handlar om två efter varandra följande handlingar, eller 
verb: presumera samt harmonisera. Juristen (I) ‘presumerar’ en likhet, i enlighet med en syftes-
styrd placering av bevisbördan, som han (II) sedan har att verkställa genom att ‘harmonisera’. 
Det första är en tydligare inledande målsättning, det senare arbetets mer egentliga konstruktiva 
och juridiska dimension. Redskapet utgörs av ovan nämnda funktionalitetsprincip. Hos våra 
samtliga ekumener förenas dessa två handlingar i en konstruktiv ansats. De arbetar helt enkelt 
på funktionell och visionskonform väg in det enande rättspolitiska uppdraget i det juridiska 
arbetets harmonisering.  

Presumerad likhet och harmonisering figurerar inte i det abstrakta. En konkret dimension 
tillkommer, som är ofrånkomlig och som visar hän mot ett större sammanhang. Det handlar 
om (III, VI) den tendens i Zweigert och Kötz Rechtsvergleichung, som följer av den skolning de 
har i egenskap av jurister; om den Rechtswissenschaft de skolats in i och gjort till sin, och som inte 
är som vår rättsvetenskap eller någon lawyers legal education. Det handlar därmed inte om den 
tendens som skall läsas in i de tänkta arbeten som de beskriver och hoppas att andra skall 
verkställa. Dessa arbeten kan utföras av vilken komparatist eller positivrättare som helst, och 
görs därmed avhängiga de syften som uppställs för varje enskild komparation. Det handlar om 
den tendens som präglar Zweigert och Kötz egna framställning. Den tar sig skilda uttryck, men 
givet dess konstruktiva och extenderade kärna så benämns denna tendens i avhandlingen 
lämpligast Verrechtlichung, och den verkställs medelst vad som normalt sett benämns som 
harmonisering, konvergens och förenhetligande.  

Avhandlingen har tidigare berört tanken om den konfessionella juridikens yttre mission, för 
att beskriva den extendering i rummet, som rör sig bortom, snarare än inom, den egna juris-
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diktionen. Därmed inte sagt, att en komparatist inte tar sikte på kollegor och studenter inom 
den egna jurisdiktionen. Tvärtom, det är precis det de gör. Men detta interna Verrechtlichung 
utgör endast ett steg mot en större ambition. Och som så ofta är det (IV-V) förståelsen av 
common law som drabbas av den medelst Verrechtlichung anpassade kunskapen. Detta sagt, 
härvarande kapitel har en rent deskriptiv avsikt. Ett försvar för common law vore därmed 
vetenskapligt förfelande. Det handlar endast om en kritisk granskning av den juridiska 
metodens tillämpning inom humanistisk forskning, med eller utan common law.  

I. Likhetspresumtion 

1. Likhetspresumtion som grundläggande för den juridiska undervisningen. Likhetspresumtionen är en 
mycket central del av juristens skolning. Det är i denna studenten lär sig att skapa sammanhang 
genom att finna kommensurabel juridisk kunskap från skilda sammanhang. Kommensur-
abiliteten följer de för detta syfte uppställda och anpassade kriterierna, vilka i sin tur formuleras 
med sikte på arbetets uttalade kunskapssyfte. Bert Lehrberg påpekar i Praktisk juridisk metod, 
att det är ‘[e]n ideologisk utgångspunkt […] av tradition att rättssystemet ska framstå som 
konsistent och motsägelsefritt; de olika rättssatserna presumeras gå ihop.’  Detta sagt, 537

studenten som under studier i allmän avtalsrätt skönjer likheter mellan den skriftliga fullmakten 
och en skuldförbindelse, med en motsvarande legitimerande verkan, ombeds att vara vaksam på 
likheterna, så att de ‘inte ge[r] anledning till omotiverade slutsatser.’  Även Hellner ber 538

studenten, att under studiet av den speciella kontraktsrätten vara vaksam på olikheter, i 
synnerhet när man rör sig utanför jurisdiktionen: ‘Inom sjörätten är den nordiska gemenskapen 
stark, och man behöver troligen sällan räkna med olikheter. Inom köprätten måste man ta 
hänsyn till att det finns mindre skillnader, vilka dock kan vara betydelsefulla, mellan de norska 
och de svenska köplagarna. Vid gåva är olikheterna mellan de nordiska ländernas rätt 
betydande. Utanför det område som varit föremål för lagstiftning är det särskilt vanskligt att 
bedöma vad som är relevant för svensk rätt.’ När studenten sedan rör sig inom jurisdiktionen, 
framträder likhetspresumtionen hos Hellner tydligare. Standardavtalet AB 04 innehåller 
exempelvis inga uttryckliga regler om avbeställning, men Hellner menar att ‘[d]et måste dock 
antas att beställaren har en sådan rätt även vid entreprenad samt att ersättningen beräknas på 
samma sätt som annars enligt allmänna principer för kommersiella kontrakt.’ Detta sagt, något 
klart svar finns inte att få. Studenten måste därför acceptera, att det omöjligt i ‘att avgöra, hur 
mycket som kan vara gemensamt för alla typer av tjänster,’ samt att ‘[d]et är svårt att genera-
lisera när man inte med någon säkerhet kan överblicka det område om vilket man uttalar sig.’   539

Studiet av rättsfall bereder studenten med konkreta exempel på hur Högsta domstolen 
skönjer funktionella samband, ur vilka kommensurabel kunskap framträder som låter sig 
likhetspresumeras. I NJA 2004 s. 862, vilket läses under den allmänna avtalsrätten, jämför 
domstolen potentiellt skenande rättegångskostnader med risk för prisväxlingar, för att besvara 
spörsmålet om en acceptfrist borde anses : ‘Situationen kan jämföras med det fallet att det är 
risk för prisväxlingar. Det är då inte skäligt att anbudet skall kvarstå så pass länge att förut-

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 197.537

 Adlercreutz, Gorton, Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 198.538

 Hellner/Hager/Persson, 2020, s. 32, 156, och 100.539
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sättningarna för dess avgivande kan antas vara rubbade. […] Mot bakgrund av dessa 
omständigheter är en acceptfrist, huvudsakligen bestående i betänketid, som sträcker sig från 
den 27 mars till den 18 april längre än vad som makarna H., när de avgav anbudet, skäligen kan 
ha beräknat gå åt för att besvara anbudet.’  Och när studenten under fordringsrätten studerar 540

regressrätt mellan borgensmän, lär han sig av Högsta domstolen i NJA 2017 s 482, att ‘[d]et 
föreligger i säkerhetshänseende betydande likheter mellan tredjemanspant och borgen, särskilt 
proprieborgen med beloppsbegränsat ansvar,’ samt att, ‘[o]m inte särskilda omständigheter i det 
enskilda fallet föranleder en annan bedömning, bör därför gälla att beloppsbegränsad proprie-
borgen och tredjemanspant ska behandlas lika.’ Poängen är viktig, eftersom ‘[d]etta innebär att 
det finns en ömsesidig regressrätt mellan borgensmän och tredjemanspantsättare i sådana 
situationer.’  De citerade exemplen är endast särskilt tydliga beträffande de jämförelser som 541

studenten lär sig att utföra samt de funktionella samband han har att greppa, för att en likhet 
kan styrkas eller om olikheten visar på ett avvisande av exempelvis en analogi.  

2. Likhetspresumtion som juridisk-teologisk metodisk byggsten. Likhetspresumtionen känns även 
igen från i avhandlingen nämnda exempel, som tar sikte på allmänrättsliga spörsmål. Hagerup 
presumerar ett allmänt avtal, som för forskaren bortom ‘den kasuistiske Opregning af  
Kontraktsforhold viser.’  Eichhorn utgår från ett inre sammanhang bortom ett yttre sken av 542

skiljaktiga tyska partikularrätter, där ‘die Rechtsverfassung jedes Deutschen Landes in einem 
inneren Zusammenhang mit der des übrigen Deutschlands gedacht werden müsse’ och vars 
‘Rechtsquellen setzen vielmehr wesentlich ein von ihnen unabhängiges und über ihnen 
stehendes gemeines Recht voraus, welches sie bestätigen, näher bestimmen, abändern oder 
beschränken, und das welchem sie selbst ergänzt werden.’  Boell avger sin rekommendation 543

kring undervisningen i Deutsches Privatrecht, utifrån antagandet om förevaron av en enhetlig 
‘reines, unrömisches [teutsches] Recht,’  medan Reuterskiöld medgav att det kunde te sig ‘som 544

både principlöshet och brist på metod,’ att inte presumera den ‘enhetens mångfald’ som 
skapandet av en statsrättslig disciplin fordrade.  Teologen Dix presumerar i sin tur en 545

‘inescapable solidarity of  all christians in their prayer, even of  the most resolute and exclusive 
sectarians with whom it is utterly unconscious [as] a striking and at times rather ironic lesson of  
christian history,’  en grundinställning som Brohed å Svenska kyrkans ekumeniska vägnar 546

sammanfattar under tanken om ‘enhet i mångfald.’  Metod som metod.  547

3. Praesumptio similitudinis inom ramen för en gränslös Rechtsvergleichung. Zweigert och Kötz 
för detta ekumeniska arbete vidare. De tar medvetet strid med deras fakultetskollegors juris-
diktionella avgränsning, vad de betraktar som tjänande ett förkastligt nationellt syfte, för att 
med en usurperande, och jurisdiktionellt upplösande, avsikt bereda mark för en ny juridik, en 
ny geltendes Recht. Det leder dem in i ett annorlunda syftes inneboende mångfald, utifrån parollen 

 NJA 2004 s. 862, på s. 867 f., Natalie Kramer, Revisionssekreterare, betänkande, i enlighet med vilket HD dömde.540

 NJA 2017 s 482, på s. 489 f.541

 Hagerup, Nogle Ord om den nyere Retsvidenskabs Karakter, s. 22.542

 Eichhorn, Über das geschichtliche Studium des Deutschen Rechts, s. 125 ff.543

 Boell, Sendschreiben über die Anfrage, in was für einem Zustand sich die Rechtsgelehrsamkeit auf  der blühenden Georg 544

Augusta befinde, s. 17 f. (se not 483).
 Reuterskiöld, Statsrätt och statskunskap, s. 83.545

 Dix, The Shape of  the Liturgy., s. xi.546

 Brohed, 2005, s. 162 f.547
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om ett praesumptio similitudinis medelst en konstruktiv Rechtsvergleichung. Detta må vara att begå 
heresi, givet den jurisdiktionellt förfelande rechtsdogmatisch tilläggspremiss de anlägger, men deras 
tillgrepp utgör intet nytt under solen. Tvärtom, på ett djupare och historiskt väl förankrat plan, 
kunde deras ansats knappast framträda som mer hävdvunnen.  

Zweigert och Kötz försöker ge intryck av att gå varsamt fram, men det övertygar inte. Varje 
jurist vet, att man inte blint kan presumera likhet, utan att det måste ske med viss försiktighet. 
Det är en självklarhet. Man undviker därför ‘topics which are heavily impressed by moral views 
or values’ för att bereda slutsatsen, ‘that as a general rule developed nations answer the needs 
of  legal business in the same or in a very similar way. Indeed it almost amounts to a ‘praesumptio 
similitudinis’, a presumption that the practical results are similar.’ I den mån detta behöver 
benämnas ‘a working rule,’ som funnes där alternativ som eventuellt erbjöde sig, får lämnas 
därhän, eftersom några sådana saknas. Det väsentliga sägs, genom att fasthålla vid den juridiska 
metodens självklara kärna: ‘[The] ‘praesumptio similitudinis’ […] tells us where to look [and it] acts 
as a means of  checking our results.’   548

Den relativa ödmjukhet som antyds i den citerade texten skall tas med en nypa salt. Redan 
på samma sida presenterar de slutsatsen av deras arbete, som vore den ‘a basic rule of  
comparative law,’ nämligen den, att ‘different legal systems give the same or very similar 
solutions, even as to detail, to the same problems of  life, despite the great differences in their 
historical development, conceptual structure, and style of  operation.’ Några sidor senare känns 
ödmjukheten som ett minne blott. Den ‘working rule’ som skulle begränsas, har blivit till 
presumtionen, att ‘[e]very legal system in the world is open to the same questions and subject 
to the same standards, even countries of  different social structures or different stages of  
development.’   549

Frågan måste ställas, hur Zweigert och Kötz kommit till en presumtion som alltså saknar 
reell avgränsning i omfång. Allt kan tydligen jämkas, som vore det endast en fråga om att gräva 
tillräckligt djupt i de funktionella sambanden, för att där skönja de inre sammanhang som 
genererar den eftersträvade kommensurabiliteten. Som nämnts i tidigare kapitel, handlar denna 
gränslösa kunskap inte om någon fri kunskap, i enlighet med humanistens ‘thick description’ 
elller ‘cultural immersion’. De må gräva i samma källmaterial, men läsningen av materialet sker 

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 39.548

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 39 och 46. Det förtjänar att redan här klargöra vad en Rechthistoriker som Karl Kroeschell, med en 549

ambition att närma sig en främmande juridik med en annan vetenskaplighet, anser om en sådan Rechtsvergleichung: ‘[W]enn 
der Germanist nicht jener Art von Rechtsvergleichung nacheifern will, die am Ende immer zu dem Ergebnis gelangt, es 
werde in England oder Amerika zwar alles ganz anders gedacht und gesagt, aber Problem und Lösung seien letztlich doch 
die gleichen wie in Deutschland, so hat er allen Grund, [eine] Fremdartigkeit ernst zu nehmen.’, Kroeschell, Studien zum 
frühen und mittelalterlichen deutschen Recht, s. 363.
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med olikt betingade ögon. Här är det juristens förenhetligande blick som styr kunskapen. 
Likhet presumeras där likhet behövs. Bevisbördan faller i enlighet.   550

4. Walter Erbe och avgränsningens ‘tertium comparationis’. Det förtjänar att vid detta stadium åter 
vända blicken till Walter Erbe och hans programmatiska skrift från 1942 över ämnets framtid, 
‘Der Gegenstand der Rechtsvergleichung.’  Där klargör han den försiktighet, med vilken 551

juristen har att träda mellan skilda kunskapsarter, för att lokalisera det ‘gemeinsames ”Etwas” 
[…] , das tertium comparationis, das ganz von dem Zwecke der Vergleichung abhängt’ och som 
‘ihrerseits...wieder die gegenständlichen Grenzen der Rechtsvergleichung [bestimmt], die damit 
ebenso zweckbedingt sind.’ Exempel på grundläggande kriterier som han menar bör 
överensstämma, gäller sådant som ‘gleiche Lebensverhältnisse,’ ‘die Gemeinsamkeit des 
Namens, der Struktur,’ ‘[die] Funktion der Begriffe oder Institute, die zu einer Vergleichung 
Anlaß geben.’ Det hela är avhängigt det syfte man uppställer, och ‘[diese] Zwecke der 
Rechtsvergleichung kann man nicht erschöpfend aufzählen und braucht es nicht. […] Je nach 
der Nutzwirkung aber, die man im Einzelfall erstrebt, ändert sich das verwertbare Material.’   552

När det sedan gäller att verkställa en avgränsning, för att en jämförelse skall anses menings-
full, skönjer man en tydlig skillnad mellan Erbe å ena sidan och Zweigert och Kötz å den andra. 
Det gäller synen på det historiska arv som gjorde sig gällande 1942. Erbe klargör, att det vid 
hans tid handlade om att förbinda tiden och rummet i vad som redan då benämndes vergleichende 
Rechtsgeschichte: ‘man erkennt […] heute zumeist an, daß sich ihre [vergleichende Rechts-
geschichte und eigentliche Rechtsvergleichung] Funktionen überschneiden können.’ Anser 553

man att det historiska arvet är en del av jämförelsen, fordras det även att denna är gemensam, 
för att på så vis bereda kommensurabel kunskap som låter sig meningsfullt jämföras. I så måtto 
stämmer Erbes konception överens med Zweigert och Kötz. Enskildheter skiljer dem 
emellertid åt. Som Erbe uttrycker utgångspunkten, är en Rechtsvergleichung utifrån ‘Ähnlichkeiten 
und Verschiedenheiten in den einzelnen Rechtssystemen […] oft nur durch gleiche oder 
abweichende geschichtliche Schicksale der Völker [zu] erklären.’  Det får som konsekvens, att 554

Kontinentaleuropa avgränsas från övriga folk. Därutöver gör sig även dåtidens folk- och 
rasinspirerade tankar påminda: ‘die notwendige Rechtsvergleichung [kann] sich daher hier auf  
die Völker germanischer Rasse [beschränken].’ Det samma menar han ha gällt grekerna, när de 
strävade efter något gemensamt.   555

Står därmed Erbe utanför en tradition, som inbegriper såväl Rudolf  von Jhering och Ernst 
Rabel som Zweigert och Kötz? Nej, inte alls. Tvärtom, han står mitt i en vergleichende 

 Erinras kan, från kapitel 10, ‘Idealistisk’, Lauritz Weibulls sammanfattning från 1918 av skillnaden mellan hans och 550

Stavenows bevisvärdering, vilken görs beroende av placeringen av bevisbördan: ‘Den metodiska invändning herr Stavenow 
riktar mot mig, att jag ”stundom något godtyckligt och hastigt synes underkänna en källas vittnesbörd”, efter vad nu visats, 
icke vara ledd i bevis. Skall en metodisk invändning göras, är det en invändning mot honom sjelf. Frånsett den brist, som 
alltid ligger i ett felaktigt referat i sjelva den avgörande punkten, är det han, som ”stundom något godtyckligt och hastigt” 
synes väl icke underkänna, utan godkänna en källas vittnesbörd. Hans behandling av vittnesbördet, sedan det godtagits, är än 
mera hastig och godtycklig.’, Weibull, Historisk-kritisk metod och nutida svensk historieforskning, s. 81. Slutsatsen som låter 
sig dras är hur tydligt den äldre vetenkapssyn, som Stavenow företräder, tangerar den vetenskapssyn juristen, i det här fallet 
Rechtsvergleichern, i dag alltjämt företräder. 

 Erbe, Der Gegenstand der Rechtsvergleichung, s. 196–226.551

 A.a., s. 196.552

 A.a., s. 214.553

 A.a., s. 224 f.554

 A.a., s. 201.555
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Rechtsgeschichte, som vet att beakta vad som vid den tiden gällde som vetenskaplig grund. Att 
sedan folk- eller raskriterier ej längre åtnjuter rang av vetenskap förändrar inget i grunden. De 
historiska kriterierna är för en jurist endast accidentella, det är den juridiska metoden och dess 
konstruktiva och teleologiska ansats som är essentiell. Där står Erbe alltjämt med båda fötter på 
jorden. Vad han uttalar om förhållandet mellan tid och rum framstår tvärtom som principiellt 
sett klartänkt och till fullo dagsaktuellt in i vår tid. Den betoning han gör på hur giltighet skall 
hanteras i tid, som samtidigt svunnen och framtida, är subtil och sofistikerad, och knyter an till 
hans egentliga avgränsning. Som han uttrycker det i slutet av ett längre stycke, som förtjänar att 
återges i sin helhet i följande fotnot:  ‘Die Abgrenzung der in Frage kommenden historischen 556

Rechte geschieht nach dem gleichen Kriterium, das auch geltenden Rechten gegenüber 
angewandt wird: es muß sich um Rechte handeln, die dem Ausgangsrecht kulturell und 
entwicklungsmäßig nahestehen.’  

Skillnaden mellan Erbe och Zweigert och Kötz gäller inte de grundläggande juridiska 
utgångspunkterna, vare sig de är metodologiska eller politiskt kalibrerande. De är ense om att 
arbetet måste vila på en idealistisk grund – om än idealen må skifta – om nödvändigheten av att 
anlägga ett konstruktivt syfte samt att allt detta sker inom ramen för en internpraktiskt betingad 
premiss. Det förtjänar i sammanhanget att påpeka, att Erbe 1942 var väl bekant med den 
funktionella metod, som Zweigert och Kötz presenterar utan ytterligare hänvisning, som vore 
den för deras efterkrigstid något nyskapande, även om Erbe fann termen ‘nicht glücklich, weil 
funktionelle Vergleichung von Rechtssätzen und Rechtsinstituten in allen Sparten der Rechts-
vergleichung ihren Platz hat, ihm daher keine hinreichende Unterscheidungskraft zukommt.’  557

Skillnaden dem emellan handlar om de ideal som upplevs böra ligga till grund, samt om den 
mer konkreta politiska dimension som innebor den uppställda målsättningen. Att sedan Erbe 
även mer uttryckligt betonar den rättspolitiska dimension han tillskriver arbetet är en 
parentes,  men den förtjänar omnämnande.  558

5. Juridik som ‘Kulturerscheinung’ och juristen som universitetets allt-i-allo vetenskapare.... Givet den 
anmärkningsvärda metodologiska kontinuitet som framträder över tid, är det värt att påminna 
om det ord som Zweigert och Kötz valde att utesluta  från Rabels programmatiska stycke om 559

 ‘Der Zeit sodann entnimmt man den Maßstab für die herkömmliche Unterscheidung zwischen der eigentlichen oder 556

systematischen oder dogmatischen Rechtsvergleichung und der vergleichenden Rechtsgeschichte. Diese Unterscheidung 
entspricht jedenfalls einer tatsächlich gepflegten Übung. Auf  der einen Seite konzentriert sich die eigentliche 
Rechtsvergleichung im praktischen Enderfolg auf  das geltende deutsche, französische und englische Recht. […] Für 
zahlreiche einzelne Materien liefert aber auch die Rechtsgeschichte brauchbare Vergleichspunkte; sie ist ja nichts anderes als 
das ”Archiv der Experimente, die die Menschheit seit Jahrtausenden angestellt hat”. […] Daß ein Recht nicht mehr gilt, 
kann aber für den konkreten Zweck einer rechtsvergleichenden Untersuchung ebenso zufällig sein wie der Umstand, daß es 
noch nicht gilt, und das erstere kann sich zudem nicht nur als Wegweiser, sondern auch durch die Aufstellung von 
Warntafeln bewähren. Die Abgrenzung der in Frage kommenden historischen Rechte geschieht nach dem gleichen 
Kriterium, das auch geltenden Rechten gegenüber angewandt wird: es muß sich um Rechte handeln, die dem Ausgangsrecht 
kulturell und entwicklungsmäßig nahestehen.’, Erbe, Der Gegenstand der Rechtsvergleichung, s. 204 f.

 A.a., s. 204, Anm. 41. 557

 ‘Die Rechtsgeschichte bewährt sich als Vergleichsobjekt aber nicht nur für die Dogmatik des geltenden Rechts, sondern 558

ebenso für die Rechtspolitik: es sei hier nur an die hervorragende Rolle erinnert, die dem römischen Recht für die 
Erneuerung des italienischen Zivilrechts beigemessen wurde.’, Erbe, Der Gegenstand der Rechtsvergleichung, s. 205 f.

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 36, cit. Rabel, Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung, s. 3 f.559
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arbetets magnitud och ambition, nämligen synen på juridik som ‘Kulturerscheinung’.  Det är 560

ett ord som återfanns redan hos Josef  Kohler i början av 1900-talet,  och som Erbe lyfter 561

fram som ytterst centralt. Som han uttrycker det: ‘Jedwede Rechtsidee kann voll verstanden 
werden nur im Lichte ihrer geographischen, klimatischen, sozialen, wirtschaftlichen, politischen 
und rassischen Umgebung, kurz: in ihrer Interdependenz. Recht ist ”Kulturerscheinung” (Josef  
Kohler), nichts Äußerliches und Zufälliges. Recht ruht in den Wurzeln der Volksseele und 
entspricht dem kulturentwickelnden Drange, der die Völker durchzieht, mag es nun bewußt 
und planmäßig oder intuitiv und tastend gestaltet sein.’   562

Det är också medelst denna ‘Kulturerscheinungs’-tanke som Erbes allmänvetenskapliga 
ambition ej endast tangerar Rabel, utan visar vägen till en presumerat enhetlig vetenskaps 
samtliga resurser. Och universitetet har resurser, med en mångfald discipliner, ‘soweit deren 
Untersuchungen rechtlich ausgerichtet sind.’ Denna kunskap verkar också förpliktigande: ‘Der 
Jurist weiß, daß er nicht nur Jurist sein darf,’ som Erbe uttrycker det, och juristen måste därför 
bemöda sig om en ‘Vervielfältigung der Gesichtspunkte,’ för att på en sant vetenskaplig väg 
tjäna ‘der Erkenntnis der Wahrheit, die das Ziel aller Wissenschaft ist, und sie hat Grenzen nur 
in der Fähigkeit des einzelnen Forschers.’ Det är således ej rent juridiska, utan snarare 
utomjuridiska discipliner, som – alltjämt inom ramen för vetenskapens presumerade organiska 
enhet – ‘leisten Hilfe bei der Aufsuchung von vergleichbaren Lebensverhältnissen oder 
Rechtsvorstellungen und lösen damit eine Vorfrage für die Rechtsvergleichung, oder sie geben 
die Handhaben, um aufgefundene Gleichheiten oder Ungleichheiten zu erklären.’   563

6. … med en skenbart gränslös kunskapsfordran …. Den kunskap som Erbe fordrar är, i likhet 
med sina föregångare och efterträdare, utåt sett gränslös. Som han uttrycker det, är det för en 
‘wirklich planvolle Rechtsvergleichung […] nötig, den fremden Rechtssatz in seiner ganzen 
Tragweite zu würdigen.’ Vad som mer konkret avses med ‘in seiner ganzen Tragweite,’ kan 

 ‘Zu erfassen aber haben wir aus diesem Quellen das Leben, die Funktionen der Rechtsgestaltungen. Denn das Recht ist – 560

um das allbekannte Wort Kohlers nicht preziös zu umgehen – eine Kulturerscheinung, es kann nicht unabhängig gedacht 
werden von seinen Ursachen und Wirkungen. […]’, Rabel, Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung, s. 88.

 Josef  Kohler, ‘Über die Methode der Rechtsvergleichung,’ i Zweigert och Puttfarken (red.), Rechtsvergleichung, s. 18–29.561

 Erbe, Der Gegenstand der Rechtsvergleichung, s. 225.562

 A.a., s. 196, Anm. 1, 225 f.563
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utläsas ur Erbes text under följande fotnot,  vars abstraherade förståelse ger mer principiellt 564

hållna riktlinjer än konkreta exempel, och som mynnar ut i en närmast vanmäktig fordran: 
‘Letzlich erfordert solche Rechtsvergleichung ein Eindringen in die völkische Mentalität, in den 
jeweiligen genius loci et temporis, dessen Ausdrucksform alles eigenständige Recht ist, denn 
dessen Aufgabe ist es ja gerade, ”d’extraire, des sentiments confus qui s’agitent au fond de l’âme 
populaire, des formules raionnelles, nettes et précis, susceptibles d’applications positives”.’  

7. … som avgränsas konfessionellt. Erbes ambition framstår som på ett principiellt plan omöjlig, 
men det vore att missförstå dess juridiska och politiska sammanhang. Det presenterade 
bildningsidealet är endast skenbart gränslöst. Givet en idealistiskt förankrad enhetlig 
vetenskapssyn, kringskärs kunskapen utifrån de vetenskapen uppställda idealen. Avgränsning. 
Inte nog därmed, det tvångsmässiga, och oundvikligen verrechtlichende, konstruktiva arbetet 
åsyftar, i enlighet med samtliga övriga arbetspremisser, en fint kalibrerad kritiskt möjlig ‘”
richtiges Recht”.’  Som geltendes Recht. Allt annat följer.  565

8. Kommensurabel kunskap och en äldre avgränsning. Kulturpremissen resulterar i kännbara 
konsekvenser för det möjliga resultatet av en jämförelse. Erbes vision är på ett principiellt plan, 
och med en anmärkningsvärd kontinuitet, densamma som Jherings, Kohlers och Rabels före 
honom, och Zweigerts och Kötz efter honom, nämligen ett förenhetligande ‘die dem Ziel einer 
internationalen Rechtsvereinheitlichung, also einer Rechtsvereinheitlichung unter den 
Kulturstaaten der Gegenwart dient.’ Men kulturpremissens avgränsning verkar alltså tydligare 
begränsande på den kommensurabla kunskapens omfång. Ovan har nämnts det historiska 
arvets avgränsning i enlighet med ras- och folkskriterier. Till detta fogar Erbe en avgränsning 
som bottnar i historisk erfarenhet, men som tar omedelbart sikte på nutidens rumsliga 
dimension. Och det handlar åter igen om att lika barn leka bäst. En Rechtsvergleichung kan endast 
genomföras utifrån ‘das tatsächliche Vorkommen von Parallelen in fremden Rechtsordnungen,’ 
och när denna verklighet underordnas den konstruktiva ambitionen så begränsas den 
kommensurabla kunskapen ‘unter den fremden Rechten […] nach der entsprechenden 

 Ur Erbe, Der Gegenstand der Rechtsvergleichung, s. 221 ff.: 564

’Für solche wirklich planvolle Rechtsvergleichung ist es nötig, den fremden Rechtssatz in seiner ganzen Tragweite zu würdigen. 
Obwohl in den verschiedenen Rechtsordnungen die Grundsätze auseinandergehen und die juristischen Konstruktionen wechseln, 
können gleiche Fragen doch verwandte Lösungen erfahren. Umgekehrt können trotz Gleichheit des materiellen Rechts 
Entscheidungen ungleich fallen infolge des Eingreifens unterschiedlicher justizieller Grundsätze, etwa verschiedene 
Beweislastverteilung bei Unaufklärbarkeit des Sachverhalts oder verschiedene prozessuale Wirkungen einer Einrede. Möglicherweise 
steckt auch die Entsprechung zu einem konkreten Rechtssatz einer bestimmten Rechtsordnung in dem anderen Recht in einer 
abstrakten oder doch allgemeineren Norm. Und wenn ein bestimmtes Rechtsinstitut einer Rechtsordnung überhaupt nicht bekannt ist, 
so gibt es dafür leicht Surrogate, die den praktischen Bedürfnissen zwar nicht vollständig, aber auch nicht eben schlecht genügen. Auch 
können überalterte Rechtsformen einen neuzeitlichen Bedürfnissen angepaßten Inhalt haben. All dies zeigt, daß der Rechtsvergleicher 
die ganze fremde Rechtswissenschaft zur Verfügung haben muß, mit ihrer verschieden gestuften Hierarchie von Rechtsquellen, 
Gesetzgebung, sonstige Regelsetzung – je nachdem mit oder ohne die Handelsbræuche – Rechtsprechung und Rechtslehre, etwaige 
weitere subsidiäre Rechtsquellen, die Methoden der Rechtsfindung und damit den in den einzelnen Rechtsordnungen verschiedenen 
Interpretationsapparat für das gesatzte Recht, pendeln zwischen der Nichtheranziehung der Parlamentsdrucksachen, 
Kommissionsberichte u. dgl. in England und der besonderen Wertschätzung der Materialien in Ländern romanischen Rechts und 
neuerdings auch wieder in Deutschland. Wer etwa neues deutsches Recht vergleichend heranzieht, muß amtliche Begründungen 
beachten, durch die der Sinn und Zweck eines Gesetzes verdeutlicht und damit seine richtige Anwendung gefördert werden soll, und 
ebenso die in Vorsprüchen gewiesenen rechtspolitischen Ziele, die den Weg der Rechtsprechung bestimmen wollen. Der für die 
Auslegung der Gesetze maßgebliche Wille des Gesetzgebers ist mit der Geschichte wandelbar, fähig, auf  neue Fragen neue Antworten 
zu geben und sich veränderten Situationen mit veränderter Regelung anzupassen. […] Im englischen und angloamerikanischen Recht 
ist sodann die psychologische Einfühlung in die Richterpersönlichkeit ein wichtiges Erkenntnismittel für das Recht, mag auch die 
Freiheit des Richters dort angesichts des ”stare decisis” keine größere sein als in Ländern mit kodifizierten Recht. Letzlich erfordert 
solche Rechtsvergleichung ein Eindringen in die völkische Mentalität, in den jeweiligen genius loci et temporis, dessen Ausdrucksform 
alles eigenständige Recht ist, denn dessen Aufgabe ist es ja gerade, ”d’extraire, des sentiments confus qui s’agitent au fond de l’âme 
populaire, des formules raionnelles, nettes et précis, susceptibles d’applications positives”.
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Schichtung der Bevölkerungen, der gleichen agrarischen oder industriellen Struktur, und in 
Einzelfragen nach zahlreichen weiteren Gesichtspunkten, etwa den gleichen politischen oder 
religiösen Grundvorstellungen.’   566

Erbe författade sin skrift 1942, mitt under pågående krig. Hans institut, Kaiser-Wilhelm-
Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, ansågs kriegswichtig, och var fortsatt 
verksamt. Givet de omständigheter som föregick vår efterkrigstid, är det värt att påminna om 
såväl en äldre kolonial- som krigstids syn på det främmande, där en extendering av det egna 
kunde verkställas genom ett militärt övertagande. Jämförelsen jämbördiga och kommensurabla 
system emellan kunde följdriktigt kraftigt begränsas, även om man inte uttryckte saken på det 
viset. Ex post facto kan man därmed sammanfatta en äldre tids juridiska extenderings två medel 
som våld och samtal, men där dagens extendering mer eller mindre begränsas till samtal och 
samarbete. Därmed inte sagt, att en Verrechtlichung har erhållit ett mer begränsat totalt omfång. 
Omfånget är avhängigt tillämplig tilläggspremiss, och justeras denna, justeras även omfånget. 
Avvecklas kulturpremissen, kan alltid en annan komma till, och i det fall arbetet betingas av en 
förstärkt universalistisk premiss så vidgas omfånget i enlighet.  

9. Kommensurabel kunskap inom efterkrigstidens principiellt gränslösa universalistiska strävan. Konrad 
Zweigert. Den som kom att formulera den universalistiskt tenderande Rechtsvergleichung, som tar 
sig uttryck i Zweigert och Kötz lärobok, var Zweigert. Noteras bör, att han fostrades vid 
Berlins ursprungliga Kaiser-Wilhelm-Institut och förde i god apostolisk anda Kohlers, Rabels 
och Erbes arv vidare. Men ett pris som vetenskapen kom att betala vid krigsförlusten, var ett 
övergivande av tanken om ras och folk som komparativa avgränsningskriterer. Tanken om 
‘Recht als ”Kulturerscheinung”’ överlevde inte kriget oskadd, men det gjorde den intellektuella 
beteendereflex som tvångsmässigt extenderar medelst en konstruktiv ansats. Det är i detta ljus 
man måste se Zweigerts uttalande i samlingsbandet Rechtsvergleichung från 1978, där han, 
tillsammans med Hans-Jürgen Puttfarken, återkommer till frågan om jämförelsens avgränsning, 
med följande principiella hållning: ‘Alle Gesellschaften gleicher sozialer und wirtschaftlicher 
Entwicklungsstufe geben ihren Rechtsordnungen im wesentlichen die gleichen Probleme 
auf.’  Rent principiellt saknar denna, på orden ‘im wesentlichen’ byggande, likhetspresumtion 567

egentlig avgränsning, och denna avsaknad torde bottna i den politiska dimension som ligger 
inbyggd i en mer programmatiskt verrechtlichende Rechtsvergleichung.  

10. Helmut Coing. Vägen till denna universalistiska, och till synes principiellt gränslösa 
hållning, står att finna i de Rechtsvergleicher och Rechtshistoriker som, likt Zweigert, nödgades att 
omorientera sig utifrån en i grund bibehållen Rechtswissenschaft men med vissa kraftigt justerade 
tilläggspremisser. Folk- och rasteorier och -kriterier föll från och en öppnare universalistisk 
anda tog vid. Det är här vetenskapen möter Helmut Coing, med en grundmurad skolning i 
Rechtswissenschaft samt en snabb karriär efter kriget, utan nationalsocialistisk belastning, som 
nytillträdd professor och sedermera rektor för universitetet i Frankfurt am Main. 1964 blev han 
Direktor för det nygrundade Max-Planck-Institut-für-europäische-Rechtsgeschichte i just 
Frankfurt, och vid denna tjänst förblev han till sin emeritering 1980.  

Institutets programmatiska namn antyder en krigssonande ‘europäische’ avsikt, men 
härbergerar även en vetenskapligt stridbar tendens, vars syfte Coing klargjorde i flertalet artiklar 

 Erbe, Der Gegenstand der Rechtsvergleichung, s. 198.566

 Zweigert och Puttfarken, Rechtsvergleichung, s. 2.567
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och böcker, ibland dem hans Europäisches Privatrecht i två band, vars första volym kom av 
trycket 1985,  samt den Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen 568

Privatrechtsgeschichte, som han översåg i egenskap av redaktör och som begynte komma av 
trycket 1973.  I detta senare verk framträder Coings programmatiska tendens med all 569

önskvärd tydlighet, när han, i inledningen till det första bandet, citerar Josef  Kohler som följer: 
‘Künftig einmal wird die historische Rechtsvergleichung und mit ihr die Gesamtrechts-
geschichte ihre oberste Spitze in einem philosophischen Teile haben, in einer allgemeinen 
Theorie der Rechtserscheinungen als abstrakt betrachteter Erzeugnisse und Hebel der Kultur, 
einer Darlegung der Kausalität im Entstehen und Wirken des Rechts.’ Som han klargörande 
följer upp hänvisningen: ‘Es ist diese vergleichende Auffassung der Rechtsgeschichte der sich 
dieses Werk verpflichtet fühlt.’   570

En av Coings artiklar trycktes i svensk översättning i Tidsskrift for rettsvitenskap, med 
titeln ‘Den europeiska rättsvetenskapens ursprungliga enhetlighet.’  Coing hade inbjudits av 571

Erik Anners att hålla sitt föredrag på tyska, ‘Historische Grundlagen der Einheit der 
Rechtswissenschaft in Europa,’ i Stockholm i februari 1967, varefter följde besök i Lund och 
Uppsala. Föredraget kom sedan att i översatt form ingå som kursfordran i Stockholm, en 
antydan om Coings betydelse bortom Frankfurt, och har även på senare tid gästspelat inom 
Uppsalas obligatoriska kurs i juridisk omvärldsorientering. Den förtjänar en kort kommentar.  

Coing klargör inledningsvis, att Rechtsvergleichung, tillsammans med exempelvis Allgemeine 
Rechtslehre och Römisches Recht, är ‘gemensamma för alla eller nästan alla europeiska länder,’ till 
skillnad från övriga ‘nationella’ discipliner. Denna inledande universaliseringspremiss antyder 
artikelns mer övegripande konstruktiva syfte, nämligen att förmedla tanken om 
‘[r]ättsvetenskapens ursprungliga enhetlighet i Europa,’ som sprungen ‘ur en enhetlig historisk 
utveckling.’ Coing menar, att det består något inre och verkligare, nationella ‘lagar och 
rättsskipning’ som yttre sken till trots, nämligen ‘rättsvetenskapen i Europa [som] i grund och 
botten […] en enhetlig tankevärld.’   572

Det räcker nu inte att göra något europeiskt gällande. Coing bemödar sig även om att läsa 
in England i detta gemensamma, medan man innan kriget hade varit mer lagd åt att i det 
engelska finna något juridiskt inkommensurabelt. Med begränsat utrymme för att utveckla sin 
talan, lämnar Coing läsaren med en föga övertygande hänvisning till att ‘Blackstone’s 
huvudarbete om den engelska rätten vore otänkbart utan systematikens förarbete, liksom 
omvänt hans systematiskt skrivna arbete nu gjorde den engelska rätten känd även på 
kontinenten,’ men poängen gäller varken Blackstone eller ens England, utan det presumerat 
enhetliga ‘europeiska’. Det ‘ursprungligen enhetliga’ abstraheras därefter ytterligare, för att 
möjliggöra en transplantering bortom även det ‘europeiska’, och betrakas som ‘universell vad 
beträffar dess objekt. Alla ämnen, från statsrätt till privaträtt, från sjörätt till straffrätt till 
straffrätt hade sin grundval i densamma.’   573

 Helmut Coing, Europäisches Privatrecht 1500 bis 1800. Band I. Älteres Gemeines Recht, München 1985.568

 Helmut Coing, Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Band I. Mittelalter, 569

München 1973.
 A.a., s. 14, zit: Ernst Rabel, 1909.570

 Helmut Coing, ‘Den europeiska rättsvetenskapens ursprungliga enhetlighet,’ Tidsskrift for rettsvitenskap 1968, s. 205–224571
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De medel Coing brukar, för att i det egna skönja något allmängiltigt, är att helt enkelt dra i alla 
trådar han finner. Att sedan samtliga dragna trådar befinner sig på ett mer teoretiskt plan, ligger 
förstås i farans riktning hos en Rechtswissenschaftler. Detta sagt, det handlar nu inte om att pröva 
riktigheten av Coings påståenden – Coings arbeten torde i mångt utgöra en överspelad kunskap 
– utan om den tendens han uppvisar i en presumerad likhet, samt i synnerhet den 
tilläggspremiss han brukar, för att erhålla den slutsats som tarvas, det vill säga en ‘ursprunglig 
enhetlighet’, och som i detta fall även inbegriper England. Dessa har en mer allmängiltig verrecht-
lichende karaktär som går igen i dag, och utgör därmed även något mer rechtsökumenisch 
bestående.  

Det handlar hos Coing om hur ‘en gammal gemensam tradition’ omvandlades genom 
författare som Locke, Pufendorf, Montesquieu, Heinecchius och Beccaria, men som, trots detta 
yttre sken av förändring, förmådde att ‘kvarst[å] som sammanbindande element.’ Dessa 
författare torde inte höja några ögonbryn. Besvärligare framstår bevisföringen, när Coing helt 
enkelt fastslår, att ‘[d]ärmed hade en enhetlig rättsvetenskap uppstått, som i kraft av teorin om 
den gemensamma rätten förskaffade sig ett praktiskt inflytande överallt i Europa,’ utan att 
tydligt klargöra hur det som tidigare benämndes ha skett i ‘Mellan och Västeuropa’ nu har 
förbytts i ett ‘överallt i Europa.’ Inte nog därmed, han väljer att lyfta fram ett verk från 1600-
talets Oxford, en tid då man ej ens kunde studera common law i Oxford, som representativ text 
för en hel kontinent. Han gör detta genom att benämna verket ‘en komparativ undersökning 
angående i vilken omfattning och på vilken grundval den romerska rätten kommit att gälla i de 
olika europeiska staterna [med] teorin om den subsidiära giltigheten i jus commune och dess 
vidareutveckling genom communis opinion doctorum,’ och anser sig kunna dra slutsatsen, ‘[a]tt 
denna beskrivning även överensstämde med verkligheten,’ samt att denna verklighet ‘kunde 
ytterligare bevisas genom en lång rad exempel.’ Ett sådant exempel är påståendet att ett 
regelverk inom ett särpräglat område, skulle på Henrik VIIIs tid ha varit detsamma som i 
Frankrike, ‘nämligen enligt Corpus Juris,’ ett exempel som tillåts skyla det faktum, att den 
metod varmed detta regelverk sattes i bruk i England, kunde visa sig väsensskild i jämförelse 
med den som franska jurister brukade. Den prioritering av regel framför metod, och den 
betydelse som Coing därför följdriktigt tillskriver sådant som lagstiftning, i förekommande fall 
för att skapa ett yttre sken av diskontinuitet, står i principiell strid med själva den huvudsakligen 
vid universiteten framvuxna vetenskaplighet, som utgör grunden för den påstådda 
enhetligheten, och som främst var av metodisk art.   574

När Coing drar slutsatsen av det sagda, nämligen att ‘[d]et karaktäristiska för vårt tema i 
detta sammanhang är nu att alla dessa omvandlingar inte försiggick inom ramen för en nationell 
rättskultur, utan inom ramen för europeiskt tänkande,’  bereder hans förvridna kunskap vägen 575

för det egentliga politiska syfte som hans arbete tjänar. Som Coing vet att förklara, har den 
‘komparativa rättsvetenskapen fått ett tidigare oanat uppsving sedan ungefär en generation 
tillbaka’ och detta tillskriver han ‘de inre sammanhangen i rättsvetenskapens egen utveckling.’ 
Inte nog därmed, han skönjer ‘hos juristerna uttryck för ett visst obehag inför att bara tolka det 
egna landets positiva rätt, liksom för en strävan att klargöra för sig själv de olika tänkbara 
lösningarna på ett lagstiftningsproblem genom att undersöka föreliggande sakproblem och 
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genom komparation.’ Bortom dessa slutsatser, träffar utvecklingen ‘själva rättens beskaffenhet,’ 
som rörde juristen i hans tid sig bort från ‘lagstiftarens, suveränens normer,’ för att i stället 
‘betrakta och tolka den positiva nationella lösningen bara inom ramen för en sakligt sett möjlig 
lösning.’ Därmed fördes vi ‘tillbaka till en större enhet’ och detta skulle vi alltså ha haft den 
‘komparativa forskningen’ att tacka för.   576

Det handlar med andra ord om det välbehövliga i att åter bli vad vi en gång var, en enhetlig 
Rechtswissenschaft med ett rättsbegrepp som ser bortom det tillfälligt lagstadgade, och det är den 
‘komparativa forskningen’ som skall verkställa detta skifte. Att sedan England saknar såväl en 
Rechtswissenschaft som en kontinentaleuropeisk lagstiftningstradition, med domarrollen ej ens 
förärad ett omnämnande, antyder de problem den kritiske läsaren ställs inför. Man må i dag 
finna den något säregna bevisföringen aningen apart, men det är viktigt att inte förlora sikte för 
hur Coings bevisföring bearbetar kunskap, som i historievetenskapliga händer hade beretts en 
annan tolkning och förståelse. Problemet är inte den tendentiösa kunskapen. Problemet är när 
en sådan kunskap presenteras som historisk. Det faller på läsaren, att med hjälp av historisk 
metod och källkritik förstå författaren och förstå varifrån han kommer och med vilka syfte han 
skriver.  

11. Reinhard Zimmermann. Reinhard Zimmermanns föredrag från 1992, kontinuerligt 
uppdaterat, har berörts i föregående kapitel. Denne juridiske lärdomsgigant har, likt Coing, varit 
Direktor vid ett Max-Planck-Institut. Hans bidrag uppvisar en anmärkningsvärd kontinuitet 
med Coing och intar en särskild plats bland konstruktivt verkande komparatister i dagens 
europeiska debatt. Likt Coing ställer han sin kunskap i tjänst hos ett klart avgränsat politiskt 
syfte, och idkar en målstyrd historieskrivning. Likt Coing handlar det om att stärka bilden av en 
underliggande likhet, som följdriktigt presumeras. Som Zimmermann uttrycker det, ligger hans 
uppdrag ‘in fostering an awareness that a common legal tradition (which has indelibly been 
imprinted by Roman law) still informs our modern national legal systems; in carving out their 
common systematic, conceptual, dogmatic and ideological foundations, which are hidden under 
the debris piled up in the course of  the legal particularization over the last two hundred years; 
and in restoring the intellectual contact between his discipline on the one hand, and 
comparative law and doctrinal legal scholarship on the other – a contact which has largely been 
disrupted by the modern codifications.’   577

Grundpremissen känns igen från Eichhorn och Savigny, nämligen tanken om en urrätt, 
som är ‘more typical of  our Western legal definition’ än stiftad lag. Givet denna utgångspunkt, 
att ‘a common European legal culture, centred around a common legal science and informed 
by the same sources, did once exist’ så handlar det inte heller om någon ‘Europeanization’ utan 
‘we should rather speak of  a process of  ‘re-Europeanization’.’ Juristen har att åter fästa blicken 
på den ‘inspiration from Julian or Papinian, from Labeo or from Quintus Mucius Scaevola,’ 
som en gång präglade hans arbete, och som än i dag förmånde erbjuda ‘a much more organic 
point of  departure for transcending the national fragmentation of  the law.’ Kärnan i detta 
romerska studium finner man i dess karaktär av ‘unifying force of  great potential,’  där ordet 578

‘potential’ antyder just den ‘kreative[] Seite’ som Claes Peterson saknar i Stockholms juridiska 
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undervisning.  Det handlar hos Zimmermann, som hos Peterson, om ett slags metodiskt 579

återupplivande av den geschichtliche Rechtswissenschaft som en gång präglade Savigny och Eichhorn, 
och som, ‘in dissoluble community with the entire past,’ kunde bemöta tidens ‘post-
positivis[tic]’ anda genom att ‘take stock of  our present legal condition.’   580

Denna historiska metod handlar hos Zimmermann, som hos Eichhorn och 
efterkommande, om att presumera en likhet, en ‘common ground,’ som är ‘still existing,’ och 
som bottnar i en ‘common tradition,’ samt att, utifrån denna likhetspresumtion, konstruera en 
enhet ur mångfald, där helheten står över summan av det partikulära. Därmed har Rechts-
historikern att skilja det väsentliga från det tillfälliga, se det som benämns ‘independent’ som en 
del av ‘parallel developments,’ ‘instances of  intellectual stimulation’ som åsyftande något högre, 
samt förklara bort ‘discrepancies on the level of  specific result’ som endast en ‘doctrinal 
nuance.’ Zimmermann sammanfattar denna metod som en ‘kind of  comprehension that paves 
the way for rational criticism and organic development of  the law.’ Denna ekumeniskt verkande 
Rechtsgeschichte utgår från den hävdvunna tanke, att en ‘understanding of  the past is the first and 
essential prerequisite for devising appropriate solutions for the present day.’   581

Det är i denna idealistiska historiekonception, där idealet snarare än empiriska fakta styr det 
studerade, som läsaren erfar Zimmermanns såväl tendens som förvridningsmoment. Likhets-
presumtionen klingar lika rechtsökumenisch starkt hos Zimmermann som den gör hos Zweigert 
och Kötz. Det handlar om enhet i mångfald och professorns omistliga bidrag till att förmedla 
denna insikt. Läsningen av Zimmermann handlar därmed inte om att utvärdera artikelns 
historievetenskapliga meriter, utan om att på analytisk väg studera hur denna kunskap avgränsas 
och anpassas för att konstrueras.  

12. Slutord. Det har påpekats, att den likhetspresumtion som formuleras av Zimmermann, 
Coing och Zweigert och Kötz ger uttryck åt ett regelperspektiv, som vore juridik en fråga om 
regelverk. Detta är i härvarande sammanhang en aspekt av underordnad betydelse, till vilken 
diskussionen kan återkomma, men det ger en antydan om hur fången juristen är sina egna 
utgångspunkter, och hur svårt det är att ta in en främmande verklighet, när förståelsen 
underordnas den konstruktiva nyttan. Att Zweigert och Kötz sedan påminner läsaren om att 
‘we must not too readily infer that it is only the Continental systems, with their tendency to 
abstraction and generalization, which develop the grand comprehensive concepts, while the 
Common Law, with its inductive and makeshift habits, produces low-level legal institutions 
specially adapted to solve particular concrete problems,’ med förmaningen, att ‘[t]hings may be 
the other way round,’  så är det helt korrekt, men föga övertygande med tanke på hur 582

annorlunda Comparative law tar sig uttryck som disciplin inom exempelvis en legal education.  
Till detta återkommer avhandlingen i nästa kapitel. I det följande skall sikte tas på den nytta, 

som tar sig explicit eller implicit uttryck i samtliga nämnda texter, och därmed närmar man sig 
den mer egentliga tendensen och det mer egentliga förvridningsmomentet. Det handlar om den 
harmonisering, som förbinder det genomarbetade, avgränsade och, möjligtvis, 
likhetspresumerade materialet med det konstruktiva arbetets syfte. 

 Peterson, Rechtsgeschichte als akademische Disziplin in Schweden, s. 24.579

 Zimmermann, 2004, s. 41.580

 Zimmermann, 2004, s. 41 f.581

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 37.582
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II. Harmonisering 

Ordet som används i det följande är harmonisering. Som John Merryman påminner om, stöter 
den komparativt bevandrade ofta på sådana ord som ‘unification, harmonization, equalization, 
standardization, coordination, assimilation, approximation, rapprochement, Angleichung, 
Annäherung, Anpassung, avvicinamento of  law.’ Listan kunde göras längre, men, som Merryman 
påpekar, ‘[s]uch terms suggest a variety of  emphases and shades of  meaning which are 
significant in other contexts but are of  little importance here.’   583

Det handlar om huvudsak och bisak. Valet av ordet ‘harmonisering’ är en bisak och är 
oväsentlig för huvudsakens förståelse. Merrymans spörsmål gällde det om konvergens och 
divergens, medan detta kapitel tar upp en juridiskt-teologiskt hävdvunnen tankegång om ett 
närmande, anpassande och jämkande, som självfallet kunde uttryckas annorledes, men där 
övriga nyanser lämnas därhän, utan att de för den skull anses falla utanför det sagda. Kärnan 
ligger med andra ord i den juridiska tankens gång, och hur denna tanke verkställer en slutsats 
medelst uppställda premisser. Det handlar åter igen om grundläggande juridik.  

13. Harmonisering som grundläggande för den juridiska undervisningen. Studenten som läser i 
Uppsala lär sig tidigt att harmonisera. Till detta kommer en förståelse av ‘sådana bakgrunds-
kunskaper som är nödvändiga för att man ska förstå lagen i dess relation till rättssystemet i 
övrigt och till den verklighet som regleras,’ där en ‘hänsyn till förarbetena’ är tänkt att ‘främja 
enhetligheten i rättstillämpningen, eftersom alla domstolar arbetar med samma material.’ I 
rättsfallstolkningen skall sedan ‘den rättssats som generaliserats ur avgörandet justeras – 
inskränkas, utvidgas, kompletteras och preciseras – så att den passar in bland övriga rättssatser 
och rättskällor rörande den aktuella frågan’ så att ‘rättssystemet ska framstå som konsistent och 
motsägelsefritt.’ Lehrberg sammanfattar studentens tolkningsuppdrag med ‘att sträva efter den 
tolkning som bäst harmonierar med rättssystemets övriga värderande ställningstaganden till 
samma eller likartade frågor.’  Torgny Håstad påpekar vad gäller köprätten, att lagstiftaren inte 584

kan ‘behandla alla tänkbara situationer i lagen. I stället får man utgå från att vissa situationer är 
reglerade i lagen och att det sedan gäller att i harmoni med dessa regler behandla icke berörda 
fall.’  Liknande råd beträffande tolkningen av köplagen finner studenten hos Hellner et al, 585

exempelvis vad gäller frågan om befarat avtalsbrott: ‘Både avsaknaden av andra regler och 
behovet av harmoni i rättssystemet talar för att här låta köplagen bli vägledande.’  Och hos 586

Adlercreutz m.fl. finner studenten en hänvisning till ett spörsmål som indirekt berör 
avhandlingens tematik, nämligen hur studenten bör förhålla sig till strävanden bland europeiska 
jurister, att ‘[u]nder inflytande av globaliseringen av världshandeln [söka] harmonisera de 
avtalsrättsliga reglerna.’ Det gäller i synnerhet DCFR och dess rättskällevärde.  Avhandlingen 587

 John Henry Merryman, ‘On the Convergence (and Divergence) of  the Civil law and the Common Law,’ i Cappelletti (red.), 583
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tar upp tanken om visionskonform tolkning, vilket kan sägas tangera den ‘positiva’ strävan 
inom EU-rätten ‘att genom rättslig reglering åstadkomma ett visst mått av harmonisering – eller 
”tillnärmning” – mellan medlemsstaternas regler,’ där tolkning ‘ska vara direktivkonform,’ för att 
‘domstolar så långt som möjligt ska tolka nationell rätt i ljuset av innehållet i och syftet med de 
på området gällande direktiven.’  Frågan för avhandlingen gäller inte heller lämpligheten av 588

juristens harmonisering. Den är lämplig och självklar, givet sammanhang. Frågan gäller å ena 
sidan vad som sker, när juristens inskolade harmonisering spiller över på historieskrivningen, 
men även hur man har att förhålla sig till en visionskonform inläsning, medelst harmonisering, 
av något jurisdiktionellt upplöst i en jurisdiktionellt avgränsad juridik. Dessa väcker historikerns 
och juristens respektive tendenskritiker. Låt oss därför lämna studentens civilrättsliga undervis-
ning, för att återknyta bekantskapen med avhandlingens mer allmänna spörsmål.  

14. Harmonisering som idealistiskt och juridiskt-teologiskt allmängods. Harmonisering följer en 
presumerad enhet i mångfald. Man samlar material, granskar det utifrån en dess presumerade 
inre harmoni, reducerar yttre olikheter genom att betrakta dem som skenbara, för att i dess 
brokiga yttre städ låta skönja en inre, djupare enhet. Som Reuterskiöld uttrycker detta evigt 
återkommande concordia discordantium canonum, har juristen, ‘att genom analys af  detta oftast 
inom sig ologiska och heterogena normbestånd utkristallisera och fastställa det gemensamma 
och, med hänsyn till rådande faktiska förhållanden, ur rättssäkerhetssynpunkt väsentliga.’  589

Eller som Hagerup uttryckte saken, så fordrades det, ‘for at faa en sand videnskablig Karakter,’ 
att juristen förde arbetet bortom ‘Retssætningerne saa at sige enkeltvis, konkret og kasuistisk, 
men maa forme dem til Retsbegreber og paavise disses Sammenheng og Slægtskab, idet den af  
dem danner et System.’  Eller för att tala med Dix, är det ‘true that by careful analysis there is 590

to be found underlying most of  these varying rites and all of  the older ones a single normal or 
standard structure of  the rite as a whole.’ Det faller därför på teologen att finna den presumera-
de enheten i mångfalden. ‘It is theology which unites us and religion which divides us,’ förklarar 
Dix, och, i stället för ‘asking the wrong questions,’ måste det ekumeniska arbetet äter ställa 
‘some of  the right questions [that] have [either] not been asked before, or at all events have not 
been put quite in the same way.’  Frågorna måste besvaras.  591

För detta harmoniserande syfte måste man, enligt Zweigert och Kötz, se bortom det 
främmande, även när något framstår som ‘so extremely complex and difficult to understand 
that no one else would dream of  adopting it.’ Denna del av arbetet bereds formen av ett 
kategoriskt imperativ, som något ovillkorligt: ‘If  one’s comparative researches seem to be 
leading to the conclusion that the foreign system has ‘nothing to report’ one must rethink the 
original question and purge it of  all the dogmatic accretions of  one’s own system.’  Att sedan 592

förhålla sig kritisk till det egna, förändrar inget i sak, endast dess yttre sken av ödmjukhet. Den 
konstruktiva målsättningen är lika konfessionellt betingad som dess avvisade utgångspunkt. 
Giltighet blir inte mindre giltig av att förlänas ett yttre sken av förändring.  

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 115 f.588
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 Hagerup, Nogle Ord om den nyere Retsvidenskabs Karakter, s. 21.590
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15. Källmaterialets syftesenliga avgränsning. Utgångsobjektet är i princip vilket ‘legal system’ som 
helst, men Zweigert och Kötz föreslår att fokus sätts på vad de benämner ‘[m]ature legal 
systems,’ vilka historiskt sett har blivit ‘adopted or extensively imitated by others,’ snarare än 
‘so-called ‘affiliated’ legal systems [that] usually do not possess to the same degree that blend of  
originality and balanced maturity in solving problems which characterizes the ‘significant’ legal 
system.’ En dylik prioritering går alltid att motivera, givet arbetets målsättning, men när den 
nödvändiga avgränsningen formuleras i termer av att vara ‘unavoidable on practical grounds’ så 
blottläggs ett konstruktivt syfte.  Vore komparativ kunskap i sig ett syfte, tarvades ingen a 593

priori internjuridisk avgränsning, men skall något gemensamt och praktiskt nyttigt konstrueras, 
uppstår helt andra prioriteringar och begränsningar. Zweigert och Kötz upplägg är därmed ej 
endast helt i linje med teologernas ekumeniska fokus på de ‘[m]ature […] systems [that] are 
often adopted or extensively imitated by others,’ det vill säga de katolska, ortodoxa, anglikanska 
och svensk-finskt lutherska kyrkorna, vilka samtliga äger apostolicitet. Deras prima facie 
utgångspunkter antyder även en tyngdpunkt, vars realitet, enligt Brohed, är den postulerade 
europeiska ‘ursprungliga enhetlighet,’ som tangerar den romersk-katolska kyrkans hållning i 
‘kulturkampens’ Europa, och vars ‘övernationella’ inställning till ekumenik alltjämt går ut på att 
anglikaner och lutheraner skall bejaka kyrkans ‘ursprungliga enhetlighet’ och ‘återgå till Rom.’   594

16. Harmonisering, ‘better law’ och oförmågan att fly sin egen skugga. Det är svårt att fly sin egen 
skugga. Den process av att finna den ‘better law’ som presumeras innebo ett fullbordat jäm-
förande studium, är talande för den tradition Zweigert och Kötz kommer från, hur än de söker 
att frigöra sig. De talar om att erhålla ‘a new point of  view,’ för att skönja ‘all the different 
solutions,’ där ‘each of  the solutions must be freed from the context of  its own system and […] 
set in the context of  its own system and […] of  all the solutions from the other jurisdictions 
under investigation,’ som vore de ‘cut loose from their conceptual context and stripped of  their 
national doctrinal overtones so that they may be seen purely in the light of  their function, as an 
attempt to satisfy a legal need.’  Likväl författar de en systematisk tegelsten till lärobok, till 595

skillnad från de amerikanska ‘case-books’, som avser att förmedla den mångfald som studenten 
på eget ansvar är tänkt att sortera. Likväl föreslår de det professoriella systembyggets 
överlägsenhet, till skillnad från möjligheten av att falla tillbaka på en tydligare domarstyrd 
kasuistik. Likväl … och så vidare.  

Zimmermann framstår även han fången sitt dogmatiska habitus, en stor beläsenhet och 
ovanlig akademisk resa till trots. Likt kollegornas ‘better law’, väcker hans tankegång minnet av 
Erbes tro på den ‘richtige Recht’ som skall framvaskas, ‘[i]n denen wir die räumlichen Grenzen 
überschreiten sehen,’ och som i sitt förverkligande, ‘unter den fremden Rechten eine engere 
Auswahl nach der entsprechenden Schichtung der Bevölkerungen [trifft],’ men där de 
‘[s]achliche[] Schranken [die] einer Rechtsvereinheitlichung unter den Kulturstaaten der 
Gegenwart dient,’  har kraftigt reducerats till förmån för ett vidare koncipierat förenhetlig596 -
ande. Zimmermann önskar en ‘unification of  European law,’ men inte vilken som helst. Arbetet 
får därför inte anförtros ‘an institutionalized Europe which merely reacts to specific needs and 
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aims at implementing economic policies.’ Det gäller därför att begränsa skadan av den ‘process 
of  legal unification, which […] has also affected (one could almost say infected) the classical 
core areas of  private law.’  597

Det är betecknande hur Zimmermann beskriver det rådande tillståndet, med ord som 
‘unsatisfactory’, ‘unorganically’, ‘confusion’, ‘uncertainty’, ‘fragmentation’ och ‘corrosion’. Och 
hur han därför även vill dra i bromsen inför den ‘code civil Européen’ som föreslagits från 
Strasbourg, med hänvisning till att ‘the time is by no means ripe for that.’ Det som behövs är 
‘intensive scientific groundwork,’ vars första åtgärd vore ‘to overcome […] the juristic national-
ism which still to a large extent characterizes our consciousness.’ Som han uttrycker det, ‘in its 
place, a comprehensive ‘Europeanization’ of  legal science has to be brought about’ utan vars 
grund ett lagstiftningsprojekt vore ‘undesirable.’ Det hela utmynnar i en rollfördelning i enlighet 
med en historiskt hävdvunnen geschichtliche Rechtswissenschaft av närmast 1800-talsmodell, med ett 
eko av Savingy och Eichhorn, där professorn bereds den främsta rättsskapande rollen, och vars 
idealistiska kärna bereder ett ‘groundwork’ av en helhet som är större än det samlade 
partikulära, och där högre regler bereder inre sammanhang åt lägre fall, för att samla dem i den 
‘design,’ som i sin tur ordnar och sorterar den verklighet som med tiden skall fås att 
blomstra.   598

Det handlar som alltid om juridisk metod, och denna kan mycket väl möta andra juridiska 
metoder, men den ansats som skymtar hos samtliga dessa Rechtswissenschaftler, sker inom det 
latent storskaliga, expansiva och rättsextenderande, som fordrade arbetet en idealistisk grund 
och teleologisk inramning. Siktet är ställt på system och koherens samt en gedigen dogmatik, 
hur mycket denna än månde skilja sig från de olika utgångspunkternas egna normativa system. 
‘Better law’ måste därför betraktas i detta näst intill tvångsmässiga konstruktiva arbetes ljus.  

Det romersk-katolska är en hävdvunnet dogmatisk-legalistisk kyrka. Det samma gäller 
Rechtswissenschaft, la science du droit och la scienza del diritto. Dogmer låter sig sällan lösas upp 
medelst konstruktiva projekt. Som Zweigert och Kötz vet att berätta, så erfar exempelvis 
jurister stöpta i en Rechtswissenschaft, ‘great difficulty in disentangling themselves from [German 
legal] concepts.’  Detsamma torde gälla deras franska och italienska kollegor. Annorlunda 599

ställer sig saken i de nordiska traditionerna. Som Zweigert och Kötz medger, så har ‘the 
tendency to undue conceptualism and the construction of  large-scale systems […] never really 
been followed […] thanks to the realism of  the Scandinavian lawyers and their sound sense of  
what is useful and necessary in practice.’   600

Men framför allt förtjänar de problem, som en dogmatiskt skolad Rechtsvergleicher erfar i att 
göra det främmande rättvisa, en jämförelse med lawyers, skolade vid law schools, om ens de läst 
någon juridik utanför praktisk tjänst. Icke att förglömma, akademiska legal studies utgör ingen 
fordran för en karriär som lawyer. Som professorn i Oxford från 1960-talet, Oliver Kahn-
Freund, präglad inom en Rechtswissenschaft han sedan fick lämna för ett liv i England, för att där 
skola om sig till barrister, uttrycker saken, är det mycket svårare för en jurist som han själv, 
‘brought up in a tradition of  law as a system […] than for an English or an American lawyer 
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 Zimmermann, 1994, s. 66 f. och 80 f.598
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[to] constantly jump over the little walls which have been built everywhere to make it easier to 
understand, to teach and to write about the law.’ Denna intellektuella tänjbarhet hos lawyers blev 
för honom något positivt, vilket han till stor del tillskriver den ‘spirit of  sober conceptual 
nominalism [and] intensely unacademic atmosphere’ som präglar en legal education.  För att 601

återknyta till den katolska traditionens kyrkliga arv, beskriver han även förhållningssättet till 
dessa inskolade ‘general doctrinal foundations’ som något, som ‘the lawyer [in after life] will 
cling as he may cling to the religious beliefs he learned at his mother’s knees.’  Det är värt att 602

hålla dessa skillnader i minnet, givet den ringa plats dessa juridiska identiteter på ett djupare 
plan bereds någon plats eller ens ett erkännande inom ramen för en konstruktiv Rechts-
vergleichung.  

III. Verrechtlichung 

Det är viktigt att klargöra att Verrechtlichung, likt förrättsligande och legalisation, normalt sett inte 
utgör en medveten del av den juridiska metoden. Det är ovanligt att finna en läroboksförfattare 
beskriva sitt uppdrag i termer av ett förrättsligande av studenten, även om det kan vara precis 
det som sker. Kan vara...nej, det handlar om något som ej endast borde, utan måste vara! 
Rättssäkerheten fordrar sitt förrättsligande. Förrättsligandet är med andra ord mer av en effekt 
än någots avsikt eller ens orsak. Den fortsatta diskussionen blir därför om arbetets konsekvens, 
och ej dess egentligt internjuridiska moment.  

17. Rechtsvergleichung, Rechtsökumene och Comparative law: skilda syften, skilda discipliner. 
Verrechtlichung motsvaras alltså av svenskans förrättsligande och engelskans legalisation. Detta 
sagt, legalisation som extenderande tendens visar sig relativt sett svag inom Comparative law, i vart 
fall när ämnet bedrivs av lawyers, och det vore ägnat att missförstå disciplinen, om det skedde en 
sammanblandadning av Comparative law med Rechtsvergleichung. Dessa två skenbara instanser av en 
och samma disciplin, visar sig vid en närmare granskning utgöra till synes kunskaps-
paradigmatiskt skilda discipliner. Där Rechtsvergleichung som huvudregel visar sig idealistiskt 
grundad, konfessionellt betingad och näst intill tvångsmässigt konstruktiv i sin ansats, med en 
humanistisk och allmänvetenskaplig kunskapspremiss som undantag, kunde det omvända, grovt 
förenklat, sägas prägla Comparative law. Det är denna skillnad, vilken ej endast bottnar i skilda 
juridiska system, utan även i vitt skilda undervisningstraditioner, som motiverar att benämna 
Rechtsvergleichung med ett annat ord, där såväl släktskapet med teologernas ekumeniska samt det 
relativa främlingskapet gentemot Comparative law tydliggörs. Denna benämning är alltså 
Rechtsökumene.  

18. David Ibbetson mellan två stolar. I den mån det även finns lawyers som bedriver densamma 
verksamhet, kan man tala om ekumenik även i deras fall. Professorn i Cambridge, David 
Ibbetson, förklarar i läroboken A Historical Introduction to the Law of  Obligations från 1999, 
att ‘[l]egal history is too important to remain within the domain of  specialist legal historians,’ 
med motiveringen, att ‘[i]f  we are to make sense of  today’s law we have to understand its 
history, and it is only when we can make sense of  it that we can confidently begin to reform 
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it.’ ‘Legal history takes many forms,’ fortsätter han, och den form han väljer för sin bok ‘is a 
history of  legal categories, concepts and doctrines; the mechanisms used by lawyers to organize 
their thoughts. Such a work is of  necessity both speculative and constructive.’ Det konstruktiva 
syfte som Ibbetson har för ögonen är att fullt ut delta i det europeiska reformarbetet, även om 
det innebure ett försakande av en strängare historisk sanning: ‘The moves towards an increasing 
harmonization of  European private law have been accompanied by an increasing concern with 
European legal history on the part of  continental scholars. If  Europe is not to begin at Calais, 
English legal historians have to speak the same language as their continental counterparts or 
allow it to be assumed by default that the development of  English law was not significantly 
different from the pre-codification development of  continental legal systems, that the 
Common law was part of  the European ius commune. I hope this book contributes to these 
debates.’  Engelska lawyers bör alltså delta i det europeiska arbetet, genom att göra avkall på 603

historievetenskapen till förmån för en tjänande historieskrivning. Ibbetsons ambition 
framträder därmed som ett nödvändigt ont, att rädda det egna från att ätas upp av kollegorna 
från kontinenten: ‘ […] or allow it to be assumed by default that the development of  English 
law was not significantly different from the pre-codification development of  continental legal 
systems’. Problemet med Verrechtlichung kunde inte uttryckas tydligare, än Ibbetsons resignerade 
och skadebegränsande inställning.  

19. Rechtvergleichung och common law. En tendens spiller ofta över i fördomar om det 
främmande, och trots att Zweigert och Kötz bemödar sig om att fördomsfritt ta sig an deras 
omvärld, berättar deras bok ibland en annan historia. Det handlar som vanligt främst om 
England, common law och lawyers. Zweigert och Kötz bemödar sig exempelvis om att lyfta fram 
betydelsen av en ‘procedural type of  legal thinking,’ som bottnar i ‘the ‘forms of  action’,’ vilka, 
‘while they may have lost their procedural significance, have maintained their function as a 
method of  ordering and developing the substantive law: ‘The forms of  action we have buried, 
but they still rule us from the graves’.’  Och det säger sig själv, att en dylik historisk bakgrund 604

har genererat en del ovana särdrag, som ägde de ‘a certain antiquarian charm about it,’ om det 
inte vore för att de kunde visa sig vara ‘so extremely complex and difficult to understand that 
no one else would dream of  adopting [them].’  Denna exotisering av England och hennes 605

common law må vara ganska beskedlig. Mer problematisk blir bilden när ej endast en fördomsfull 
ton utan även en fördömande inställning gör sig gällande mellan raderna.  

När Zweigert och Kötz tar upp Englands judges till diskussion, så påpekar de, att dessa 
‘judges tend to be of  an extremely conservative temperament,’ vilket de menar kan ha att göra 
med, att ‘a person who has enjoyed a brilliant professional career will hardly be disposed to 
criticize and reform the very circumstances which made it possible.’ Denna observation är en 
självklarhet som äger giltighet bortom en judge. Beskrivningen skulle verka lika sälllsynt 
träffande beträffande en professor i juridik, varom nu intet kritiskt står att utläsa. Och ‘modern 
social legislation’ benämner de ‘perverse,’ vilket skulle bero på ‘the marked individualism of  
English judges.’ Och när de förklarar vari denna perversion ligger,så förklarar de, att judges gav 
‘an unduly restrictive construction to many of  their provisions contrary to the clearly discern-
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ible will of  Parliament.’  Noteras bör deras moraliserande bruk av ordet ‘unduly’. Den mer 606

dogmatiskt och systematiskt ordnade tillvaro som hör dem själva till, i egenskap av professorer, 
låter sig utläsas kritiken av dessa judges.  

Den slutsats de drar är följdriktigt tendentiös, nämligen att ‘[w]hatever one may think of  
the conservatism of  the English judges, it seems clear that England has never been readier for 
reform or more energetically critical of  the existing system than today. Some radicals have 
demanded the ‘nationalization’ of  all professional lawyers, much as doctors were nationalized in 
the National Health Services, and would leave no part of  the courts system untouched.’  607

Detta sägs utan att kopplas till en av de mest centrala skillnader mellan legal education och deras 
egna Rechtsstudium, nämligen det faktum, att ‘[t]he training [in England] is directed to the 
profession of  lawyer, rather than of  judge as in Germany and, in part, in France,’ med den 
högst signifikativa och helt riktiga slutsatsen, att ‘there is no such thing as a ‘judicial career’ in 
England: one only becomes a judge after many years of  successful practice as a barrister.’  608

Denna instruktiva kontrastverkan kunde tjäna som en uppmaning till att mer kritiskt granska 
dem själva, men därom bereds läsaren intet ord.  

Hur de sedan ser på denna judge skymtar mellan raderna. Bland annat står det att utläsa i 
kapitlet ‘The Spread of  the Common Law Throughout the World,’ och då främst lawyers möte 
med Indien och den verklighet som där mötte dem. Det moraliserande omdömet, att ‘[o]ther 
judges took the wider view that one could only find out what ‘justice, equity and good 
conscience’ implied in particular cases by making a critical comparative survey of  the developed 
legal systems of  the world,’ styrker deras egen syn på hur en domare i komparativ och 
extenderande anda bör betrakta saken i dagens Europa. Inte nog därmed, de finner även sina 
ideal motsvaras av ‘well-educated and open-minded judges,’ som förstod att beakta ‘Civil Law, 
especially Roman Law […] in addition to the Common Law.’  Allt detta sagt, utan att i någon 609

egentlig mån problematisera relationen mellan lagstiftare och judge.  
20. Rechtsvergleichung och presumerad form. Zweigert och Kötz är professorer. Inte nog 

därmed, de är professorer i Rechtswissenschaft. Denna Rechtswissenschaft är dessutom tysk och de 
medger villigt det bestyr som dessa tyska professorer, ja jurister i allmänhet, har ‘in disentang-
ling [ourselves] from [legal] concepts.’  Detta har ovan berörts, likaså deras önskan att framstå 610

som befriade från dogma. Men det är en befrielse från dogmer som är av materiellrättslig 
karaktär. Strukturellt förblir de sin tradition trogna. Den dogm de synes ha svårast att släppa är 
den som knyter an till formen. Det funktionella synsätt som präglar deras arbete är alltså tänkt 
att vaska fram regler. Systemet åsyftar således ett på funktionell väg kulturellt steriliserat 
regelverk, hur väsensskilt detta än må te sig, jämfört med reglernas ursprungliga terroir. Den 
funktionella metoden förmår inte betrakta en främmande form eller struktur, vilket hade varit 
intressant att ta del av.  

Zweigert och Kötz vision handlar med andra ord alltjämt om ‘[t]he system,’ vars typiska 
byggsten utgörs av ‘a higher concept related to the [common] function.’ Det som skiljer det 
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 A.a., s. 211.607

 A.a., s. 223.608

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 226.609

 A.a., s. 35.610
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önskvärt inter- eller transnationella från det förkastligt nationella är, att deras ‘functionally 
coherent system […] will thus seem to be rather a loose structure,’ vars ‘component concepts 
cast a wider net than those of  national systems.’ Därmed kan bättre lyftas fram vad som pre-
sumeras figurera ‘unseen behind the concepts of  the national systems.’ Detta system menar de 
beteckande nog inte vara nämnvärt ‘different in nature from that of  the librarian who needs a 
supranational system of  concepts if  he is to arrange his foreign materials in topical categories 
rather than simply in national groupings.’  Därmed är formen given, som ett led i en mer 611

allmän Verrechtlichung.  
21. Ekumenisk metod som juridikens historiska och antropologiska köttkvarn eller trollspö. Hur man 

än vänder och vrider på den komparation som ställs i tjänst hos en praktisk juridisk nytta som 
fordrar ett rättspolitiskt formulerat konstruktivt resultat, fungerar den som en intellektuell 
köttkvarn där det särskilda måste förvridas för att visa sig tjänligt. Det spelar därmed ingen roll 
hur mycket kunskap som går in i helhetsbedömningen, vare sig denna benämns en cultural 
immersion, rättskultur eller Recht als Kulturerscheinung. Kunskapen bereds ingen självständig 
vetenskaplig betydelse. Detta kan vara lika god juridik som det är tendentiöst förvriden 
historisk kunskap. Den som däremot önskar att värna common law mot köttkvarnens kunskaps-
förvridning, må så göra, ett sådant värnande är advokatur och saknar intresse för avhandlingen. 
Vad som är av intresse är att studera hur en förvridning av common law mer konkret tar sig 
uttryck. Som följer.  

IV. Verrechtlichende förvridning av common law hos Zweigert och Kötz 

Det konstruktiva arbete som kvarstår är alltså till fullo regelbaserat, och handlar om att jämka 
presumerat skenbara olikheter till att framträda som underliggande verkliga likheter. Hur detta 
rent konkret går till demonstrerar Zweigert och Kötz på ett mycket instruktivt sett i den 
teoretiska delens avslutande kapitel, benämnt ‘Law-Finding and Procedure in Common Law 
and Civil Law.’ Kapitlet torde gälla som ett av de främsta exempel på ekumenisk metod som 
finns att uppbåda i dag, och förtjänar att vid tillfälle mer ingående kommenteras. Här skall 
endast lämnas några exempel på hur kunskap förvrids, när den ställs i tjänst hos ett politiskt 
formulerat ekumeniskt syfte.  

22. Common laws yttre olikhet som skenbar verklighet. Zweigert och Kötz utgår från ett tillstånd 
av olikhet, skapat av skilda historiska erfarenheter. Det handlar om att bejaka den tradition av 
att i det främmande, ej endast bereda ett erkännande, utan även ett fördjupat studium av dettas 
juridiska terroir. Som de uttrycker behövligheten av en inledande thick description, ett uttryck de 
sjävla inte nyttjar men som passar väl in på deras ambition: ‘it is as well to remind ourselves of  
the great differences in political, social, and intellectual history in England and on the 
Continent, for they affected the whole of  legal life, including the way that sources of  law were 
dealt with.’ Det handlar om hur skilda historiska erfarenheter har berört juridikens samtliga 
nivåer och aktörer: ‘Thus the law in Germany after the Reception had a rather academic and 
theoretical quality, not the forensic and pragmatic character it had acquired in England; it was 
controlled by university teachers rather than by legal practitioners and it was to be found in textbooks 

 A.a., s. 44 f.611
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rather than in law reports. Here also we find the origins of  the habit which still survived in 
Germany of  treating the practice of  law as a function of  the state bureaucracy and the judiciary 
as a part of  the civil service.’ Skilda historiska erfarenheter har även berett vitt skilda juridiska 
metoder: ‘Given that the development of  political ideas and institutions in Western Europe was 
quite different from that in England and that in consequence the standing of  the judgem the 
role of  the advocate, the methods of  legal education, and the forms of  procedure all differed 
widely, it will come as no surprise that the techniques of  discovering and applying the law, 
indeed the typical methods of  legal thought as a whole, have developed very differently.’ Dessa 
skilda historiska erfarenheter har därmed resulterat i till synes oförlikneliga ‘frames of  mind’: 
‘Behind the characteristic doctrines and ideas and technique of  the common-law lawyer there is 
a significant frame of  mind. It is a frame of  mind which habitually looks at things in the 
concrete, not in the abstract; which puts its faith in experience rather than in abstractions. It is a 
frame of  mind which prefers to go forward cautiously on the basis of  experience from this 
case or that case to the next case, as justice in each case seems to require, instead of  seeking to 
refer everything back to supposed universals. It is a frame of  mind which is not ambitious to 
deduce the decision for the case in hand from a proposition formulated universally […] It is the 
frame of  mind behind the surefooted Anglo-Saxon habit ofdealing with things as they arise 
instead of  anticipating them by abstract universal formulas.’  Dessa erfarenheter menar de 612

sammanfattande tangera hur ‘rationalism differs from empiricism or deduction from induction,’ 
med ett betecknande bruk av ordet ‘instinct’ för att klargöra den upplevelse av att stå inför ett 
svalg som kännetecknar varje seriös komparatists möte: ‘The instinct of  a civilian is to 
systematise. The working rule of  the common lawyer is solvitur ambulando.’   613

23. Common laws inre likhet som egentlig verklighet. Det är en imponerande mängd skilda 
historiska erfarenheter som nu skall jämkas. Måste jämkas. Uppdraget må framstå som 
oöverstigligt, mot bakgrund av ovan återgivna historiska erfarenheter, men som goda jurister så 
vet Zweigert och Kötz att inte lämna uppdraget ogjort, frågan obesvarad, problemet olöst. Déni 
de justice är inte tillåtet. Och Zweigert och Kötz har sin idealistiska grund att vila på, där 
skillnader kan reduceras till endast skenbara skillnader, givet ett a priori postulerat inre samman-
hang. Bortom det tillfälliga och partikulära når de det avsedda mötet, likt Eichhorn, Savigny, 
Windscheid, Kohler, Rabel och Erbe före dem. En god jurist förmår att finna harmoni i varje 
dissonans, förmedla koherens i skenbar divergens samt skapa system i hopplös diskrepans. Och 
Zweigert och Kötz är mycket goda jurister.  

Ordvalen är betecknande för den verrechtlichende tendensens nödvändiga verkställighet: ‘But’, 
‘would’, ‘certainly be wrong’, ‘increasingly inaccurate’, ‘actually’ och ‘today’. Med hjälp av en 
sällsynt vittverkande praesumptio similitudinis reducerar de i ett stycke vad som en gång ‘was an 
unbridgeable opposition’ och en ‘antithesis […] in its absolute form’ till ‘an increasingly 
inaccurate and incomplete reflection of  what can actually be seen happening in these two great 
legal families today when lawyers set about the task of  discovering the law.’  Som Erbe 614

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 257–259, cit. Roscoe Pound, ‘What is the Common Law,’ i The Future of  the Common Law, 1937, s. 612

18 f.
 Zweigert/Kötz, 1998, s. 259, cit. Lord Cooper, ‘The Common Law and the Civil Law – A Scot’s View,’ Harvard Law Review, 613
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påminde läsaren 1942, så kunde man gå något försiktigare till väga, givet att ‘[d]ie Abgrenzung 
der in Frage kommenden historischen Rechte geschieht nach dem gleichen Kriterium, das auch 
geltenden Rechten gegenüber angewandt wird: es muß sich um Rechte handeln, die dem 
Ausgangsrecht kulturell und entwicklungsmäßig nahestehen.’  Men nu handlar det om en till 615

synes icke förhandlingsbar inklusiv premiss, där England, helt i linje med Coings efterkrigs-
vision, måste förstås såsom del av det ‘ursprungligen europeiska’.  

Det gäller för Zweigert och Kötz att relativisera det hävdvunna, för att möjliggöra dess 
jämkning. Den engelska prejudikatslära, som går under namn av stare decisis, reduceras till något 
‘primarily of  psychological significance’ och en ‘antiquated English peculiarity.’  För att ge 616

stöd åt deras reduktionism hänvisar de till principens ständige belackare, Lord Denning. Att han 
sedan betraktas som en historisk anomali, och därmed som allt annat än representativ, får 
läsaren inte veta. Men som Patrick Atiyah och Robert Summers uttryckte saken, kunde ‘several 
Lord Dennings operating simultaneously […] drastically reform the law […] [but] what this 
fails to allow for is that it is virtually inconceivable that there could be several Lord Dennings 
sitting on the bench.’   617

Vad sedan kontinentens domare gäller, så visar det sig, ‘that matters are not really very 
different there.’ Det yttre sken av olikhet avslöjas även här, för att visa på en inre verklighet, där 
komparatisten med ett funktionellt angreppssätt kan studera hur rättsfall bemöts ‘[i]n practice’ i 
Tyskland och Frankrike, för att sedan dra slutsatsen, att ‘the reality is different.’ Det yttre 
tillstånd av de iure olikhet kan därmed betraktas som en de facto konvergens, givet att ‘the 
doctrine of  stare decisis in the Common Law and the practice of  Continental courts generally 
lead to the same results,’ med en anmärkningsvärd hänvisning till Rabels slutsats, att ‘[t]he 
practical differences […] are microscopic.’   618

Zweigert och Kötz medger, att ‘in the method of  extracting such rules there are still very 
considerable differences between the Common Law and the Civil Law.’ Därmed kommer 
läsaren till den olikhet som står näst i tur att jämkas: domarens metod. De ‘still very consider-
able differences’ som finns, i vad de benämner ‘the method of  extracting […] rules,’ sammanfattar 
de som skillnaden mellan ‘reasoning from case to case […] Ambulando solvitur’ och ‘‘applying’ a 
particular given rule of  law to the facts in issue by means of  an act of  categorization.’ Men 
även detta kan betraktas i mer funktionellt betingat ljus, för att skönja en de facto konvergens. 
Ordvalen är betecknande för den eftersträvade jämkningen: ‘But’, ‘in fact’, ‘everyone knows 
that...’ bakom ‘the traditional tropes’ så skönjer forskaren något djupare och egentligare 
allmängiltigt. Det är betecknande för deras arbete, att Zweigert och Kötz ger sitt bifall åt John 
P. Dawsons ‘excellent treatment’ av i synnerhet franska domare, i The Oracles of  the Law från 
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1968,  vilket är ett värdefullt arbete, men som även ger prov på ett tendentiöst klander av 619

franska domare och domskrivning till förmån för hans egna amerikanska domartradition.   620

Nästa aspekt till jämkning är vad Zweigert och Kötz benämner ‘statutory construction’. De 
påpekar den begränsade roll som stiftad lag har spelat historiskt i England, med synen på 
‘legislative activity as necessary only in order to counteract some specific social or economic 
mischief.’ Detta förklarar enligt dem den bokstavsbundna tillämpning som alltjämt gäller, och 
som de finner ‘astonishing[ly] […] pedantic.’ Likväl skönjer de konvergens även här. En hastig 
blick på ordvalen avslöjar deras insikt: ‘But’, ‘seem to’, ‘turned over a new leaf ’, ‘obviously 
inappropriate’, ‘purpose’, ‘LORD DENNING.’   621

Att sedan skillnader kvarstår vad gäller ‘statutory drafting’ klargörs men jämkas inte. Detta 
torde ha sin självklara förklaring, och påminnas bör, den fokusering på regler och regelverk som 
präglar Zweigert och Kötz samt deras föregångare, Rabel, Erbe och Coing. Det är en sak att 
lösa upp sina regler. Till detta anser de sig förpliktigade. Det är uppenbarligen en annan sak att 
överge sin form. Det är inte konstigare än att begära av kubistiska målare som Georges Braque 
eller Pablo Picasso, att de omförhandlar objekt och föremål och dessas tilltänkta syfte. Man 
kunde be dem måla av naturen i stället för huset. Men att be dem överge en form för en annan, 
att exempelvis be kubisten Braque måla, som vore han Carl Larsson, det vore otänkbart. Och 
Zweigert och Kötz kan inte bli klarare på just denna punkt. Det handlar hos dem inte bara om 
den ‘Continental observer,’ som har att ta sig an engelsk lagstiftnings förfelade fokus på ‘great 
detail even on trivial points’ med en ‘form of  expression so complex, convoluted, and pedantic’ 
att han ‘recoils in horror.’ Engelsk ‘statutory drafting’ framstår om ett slags Entartete Kunst, som 
inte ens förtjänar beaktande, av den enkla anledningen att det inte är tjänligt. Som de så 
historielöst och platt uttrycker det: ‘Of  course it is important that the law say exactly what it 
means, but exactitude has its costs, and it is equally important that the law should be clear and 
comprehensible, that it reveals the principle which underlies it, and that it presents in a logical 
order the rules it enacts. These virtues do not appeal to the English draftsmen: they put 
exactitude above all else.’  Lawyers göre sig därmed inga besvär. Formen hör till Rechts622 -
vergleichern och dennes Rechtswissenschaft.  

V. Verrechtlichende förvridning av common law hos Reinhard Zimmermann 

Det är dags att återknyta bekantskapen med Reinhard Zimmermanns programmatiska artikel 
‘Roman Law and European Legal Unity,’ som alltså under decennier figurerat inom ramen för 

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 263 f.619
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den avslutande obligatoriska kursen i juridisk omvärldsorientering i Uppsala.  Studenterna 623

ombeds studera hur en konstruktivt verkande jurist kan ta sig an en trilskande juridisk omvärld, 
för att anpassa och jämka den i tjänst hos en visionär ‘European Legal Unity.’ Det är 
naturligtvis inte lätt för en student utan historiska eller komparativa förkunskaper under ett 
flyktigt kursmoment att värdera, men de är ofta begåvade nog att skönja argumenten, och dessa 
väcker ofelbart såväl intresse som debatt. Här skall i all korthet hans bevisföring beröras.  

24. Zimmermanns bevisföring. Zimmermanns programmatiska ansats bygger på svepande 
antaganden, som i sin tur förutsätter en omfattande bevisföring. Det gäller att påvisa, att den 
olikhet som i dag existerar endast är skenbar, samt att den bristande enighet som tar sig dessa 
uttryck är förfelad. Enighet behövs, och för att skapa ett inre behov av enighet så måste 
kunskap förvridas. Förvridningsmomentet bygger på en idealistisk premiss, som läser in vad 
den önskar kunna läsa ut. Detta är juridisk metod, som i sin tur bygger på föregående 
likhetspresumtion, funktionalitet som redskap, reduktionism som nödvändig samt en vaksam 
anpassning medelst arbetets syftesbetingade tolkning. I detta skapande av en inre och verkligare 
sanning, vars abstrakt formulerade väsen står över allt partikulärt, tillfälligt och accidentellt, och 
reducerar dem till yttre sken och instanser av en mer ursprunglig och organiskt grundad uppen-
barelse, faller Zimmermann alltså tillbaka på ‘a common European legal culture [that] did once 
exist’ och som benämns ‘the Roman-Canon ius commune.’   624

Det gäller för Zimmermann, att förmedla bilden av ett bildat Europa, som ‘formed a single 
and undifferentiated unit, not only in general cultural terms but also legally,’ och därtill 
‘remained a unified intellectual world.’ Anledningen till detta var det bruk av en enhetlig ‘legal 
‘grammar’’ som gav samtliga berörda traditioner en ‘characteristic – and thus fundamentally 
uniform – imprint.’ Zimmermann skapar därmed ett inre sammanhang mellan de jurisdiktioner 
som präglas av en tydlig yttre kontinuitet, och dem, som erfor lagstiftningsprojektens yttre dis-
kontinuitet, genom klargörandet, ‘that a codification should be able entirely to cut off  the 
continuity of  historical development, has proved to be a rather simplistic illusion.’  Denna 625

‘simplistic illusion’ gäller de länder vars juridik i dag utgår från de kodifikationer som avsåg att 
lägga en grund för ett annat samhälle.  

25. Bevisföring och den inkommensurabla kunskapens konstruerade kommensurabilitet. Det är nu inget 
konstigt, att betrakta dessa lagverk, som byggande på en föregående juridik, som må anses äga 
tydlig romersk-kanonisk prägel. Slutsatsen ligger i den historiska studiefarans riktning. Svårare 
för Zimmermann är det, att påvisa den inre enhetens verkliga kontinuitet framför det sken av 
tydlig olikhet och historiskt diskontinuitet som Common law historiskt sett uppvisar, jämfört med 
utvecklingen på kontinenten. Därmed står hans programförklaring inför dess största utmaning, 
att plädera för en förståelse för ‘The European character of  English Law,’ som avsnittet heter.  

Det handlar inte om att verifiera eller falsifiera Zimmermanns historieskrivning. Givet 
artikelns karaktär av programmatiskt betingad juridisk advokatur, saknas skäl att granska det 
sagdas eventuella historiska förankring, eller brist därav. Det handlar om att studera ett 
prominent arbetes tendens samt lokalisera dess förvridningsmoment. Annorlunda uttryckt, det 
gäller att se hur Zimmermann i avsnittet ‘The European character of  English Law’ förvrider 
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kunskap för att bereda bilden av att det hos en lawyer bor en jurist som önskar komma ut, och 
varför det faller på Zimmermann att förlösa honom. Man kunde beteckna Zimmermanns 
försök, att i det engelska låta skönja något europeiskt, som ett avmytologiseringsprojekt. Det 
handlar om att befria såväl tyska som engelska författare, från ‘the myth of  [English] law as 
constituting an autochthonous national achievement,’ som ‘[had it] flourished in noble isolation 
from Europe,’ med dess ‘bizarre [casuistic] traditionality’ och ‘peculiar interlocking of  common 
law and equity.’  Det gäller därför att söka i det förflutna, för att ur dess tillgängliga fakta 626

vinna en viss förståelse som kan fungera som antidot. Zimmermann bereder därför läsaren 
med instanser av ‘European’, för att låta en helhetsbild framträda. Och hur konstruerar man 
bäst helhet ur till synes disparata instanser? Att han sedan vid ett tillfälle klandrar dem som 
lyfter fram en skillnad, genom att påpeka hur slutsatsen följer av ‘a skewed perspective in that it 
takes individual phases in the development of  legal methodology to represent the whole,’  är 627

ett citat som i all sin oavsedda komiska kraft får stå för sig själv.  
Det måste inledningsvis noteras, hur Zimmermann nyttjar ett språkbruk för att tänja på 

historien. Tanken om ‘an autochthonous national achievement’ förklarar han vara ‘a myth.’ ‘For 
in reality England was never totally cut off  from continental legal culture.’ Hur nu ‘never totally 
cut off ’ vore ägnat att förstås som att ha ‘left a definitive and characteristic mark on the English 
law,’ förtäljer en lista på författare som Bracton, Blackstone och [Peter] Birks, med hänvisningar 
till John Austin samt Lord Holt, Sir Matthew Hale och Lord Mansfield. Till detta kommer ‘[t]he 
church courts [as] important bearers of  the reception of  Roman law,’ vars jurisdiktion fick ett 
abrupt slut i och med Reformationen, samt ett ‘study of  Roman law [that] has remained firmly 
and uninterruptedly entrenched at both universities.’ Omnämnande får även en annan domstol 
som inte överlevde, Court of  Admiralty, samt dess lex mercatoria. Det är alltså mot bakgrund 
av några författare, ett marginaliserat studium vid universiteten, ett par marginaliserade och 
med tiden avskaffade domstolar samt ett och annat rättsområde, som slutsatsenkan dras, att, 
utifrån dessa ‘manifold and centuries-old connections,’ ‘it is not surprising that large areas of  
English law (in particular the law of  contract) were inspired, characterised or at least influenced 
by the ideas and concepts, the rules and institutions as well as the general intellectual 
undercurrents of  the European ius commune.’   628

Inte nog därmed, Zimmermann tillämpar en funktionell metod för att reducera common law 
till igenkännbara materiellrättsliga tankegångar. Därmed vet han att berätta, att ‘the ‘doctrine of  
frustration of  contract’ […] corresponds functionally to the civilian doctrine of  clausula rebus 
sic stantibus.’ Han finner likheter även inom ‘statutory interpretation,’ med hänvisning till 
disparata perioder av tolkning baserade på ‘aequitas and publica utilitas,’ vilka han tar som intäkt 
för slutsatsen, att ‘England was for many centuries a province of  the ius commune.’ Inte nog 
därmed, han blandar samman statutory interpretation med stare decisis, för att i en inte helt begriplig 
tankegång komma fram till att ‘courts in England [today] have turned over a new leaf,’ med en 
signifikativ hänvisning till Zweigert och Kötz. Slutsatsen är anmärkningsvärd: ‘Thus, we see a 

 Zimmermann, 1994, s. 75.626

 Zimmermann, 2004, s. 39.627

 Zimmermann, 1994, s. 76–79.628
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remarkable rapprochement of  thinking patterns: a rapprochement, however, which merely re-
establishes an intellectual unity based on a common legal tradition.’   629

Därmed är Zimmermanns cirkel sluten. Han har funnit enskilda instanser av beröring 
mellan England och kontinenten, och har gjort sig en europeisk höna av dessa fjädrar. Som han 
såg uppdraget, ålåg det honom att ‘foster[] an awareness that a common legal tradition […] still 
informs our modern national legal systems,’  och det är precis vad han kan sägas ha 630

åstadkommit. Det är som sagt inte här plats att kritiskt granska hans historieskrivning. Han 
medger öppet att artikeln fyller ett ‘programmatic’ syfte och det ligger något uppfriskande 
uppriktigt i detta medgivande.  

Zimmermanns mer egentliga ambition är nu inte en harmonisering av ett geografiskt 
Europa utifrån disparata engelska instanser. Som fallet kunde konstateras vara hos Zweigert 
och Kötz, skymtar hans mer hemtama intuition – minns vad Zweigert och Kötz hade att säga 
om tyska juristers ‘great difficulty in disentangling themselves from [their legal] concepts’  – 631

fram med all önskvärd tydlighet i ett tillägg från 2004, där han ej endast låter Savigny få sista 
ordet, utan även släpper all hänvisning till England och hennes common law. Läsaren förstår att 
en programmatisk artikel inte skrivs utifrån något egentligt intresse för en tradition, som 
Zimmermann inte till fullo behärskar eller ens förstår, utan som en projicering av det egna, och 
därmed ett de facto bidrag till en Verrechtlichung under sken av en mer allmänt koncipierad 
europeisering:  

The specific significance of  Roman law in Europe consisted in the fact that it became the intellectual 
basis for a largely homogeneous legal culture. The Corpus Juris Civilis provided an essential point of  
departure for a common European scholarship of  private law. It became a cornerstone of  the civilian 
tradition. The modern national codifications are as much an emanation of  this tradition as the attempted 
‘restatements’ of  various areas of  private law, such as the Principles of  European Contract Law. We 
cannot return the oak tree to the acorn from whence it has sprung. Nor would we want to. ‘The historical 
approach to legal scholarship’, in the words of  Savigny, ‘is completely misunderstood and distorted, if  it is 
often presumed that the legal entities emanating from the past are posited as something which is in the 
highest degree exemplary and which has to retain its rule, in an unchanged form, over both the present 
time and the future. On the contrary, the essence of  the historical approach consists in the dispassionate 
recognition of  the value and individuality of  every age. What that approach, however, emphatically insists 
upon, is recognition of  the vital connection that ties the present to the past. For without such recognition 
we shall only be able to observe the outward form of  our legal condition, not to grasp its inner substance’. 
Even if  only for this reason, the study of  Roman law remains indispensable in modern Europe.   632

Det är värt att ur denna slutplaidoyer lyfta fram Savignys idealistiska tankegång, att ‘without [the 
recognition of  the vital connection that ties the present to the past] we shall only be able to 
observe the outward form of  our legal condition, not to grasp its inner substance.’ Tanken är i 
sig såväl okontroversiell som juridiskt självklar, men i samband med Zimmermanns, och 
Zweigert och Kötz, ekumeniska programförklaringar, ingjuts material i denna historiska metod 
som för slutsatserna långt bortom en praktisk juridiks horisont. Det är i detta konstruktiva 
arbete som ett möte skilda jurisdiktioner emellan blir problematiskt, och då i synnerhet när 
kontinentaleuropeiska jurister tar sig an en common law de ofta saknar en inre kompass att bereda 
någon rimlig rättvisa, och än mindre erforderlig historisk kunskap eller ens juridiskt omdöme. 

 Zimmermann, 2004, s. 39, 40 f.629

 Zimmermann, 1994, s. 80.630

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 35.631

 Zimmermann, 2004, s. 42.632
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Zimmermann må framstå som närmast farsartad i sitt försök att låta övertygande, eller kanske 
som en rechtswissenschaftliche karikatyr, men det spelar mindre roll. Det viktiga är nu inte att 
försvara England eller deras common law. Det viktiga är att söka lokalisera de förvridnings-
moment som innebor vår tids till synes ständigt återkommande försök att bedriva ekumenik 
inom ramen för en juridiskt koncipierad vetenskaplighet som dessutom sker inom ramen för 
mötet med främmande inom tid och rum.  

Innan det är dags att i nästa kapitel ta del av hur marginaliseringen av common law kan verk-
ställas vid ett konkret möte, vid konferensen ‘New Perspective for a common law of  Europe’ i 
Florens 1978, måste frågan ställas: varför benämns detta rättshistoria?  

VI. Professorns Rechtsvergleichung 

Avslutningsvis några ord från Zweigert och Kötz. Deras lärobok har naturligtvis fler sidor än 
Zimmermanns korta programförklaring, och deras historiska avsnitt fyller på ett föredömligt 
sätt ett fungerande studiesyfte för gemene juridikstudent. Det finns naturligtvis mycket av 
intresse att säga om mötet mellan prejudikat, stiftad lag och domare, med mera, men givet det 
begränsade utrymme som står till förfogande så är Zweigert och Kötz sammanfattning både 
koncis och elegant. En närmare granskning av detta lämnas därför därhän, om inte annat därför 
att det skulle förfela såväl denna avhandlings syfte som Zweigert och Kötz ambition. Det 
handlar här om att se vad som händer, när två Rechtsvergleicher jämkar två så skilda traditioner 
som Civil Law och Common Law, utifrån en på förhand given slutsats. Det handlar om en 
klassisk concordia discordantium, där man förutsätter vad som skall bevisas.  

26. Konvergens och lärobok. Zweigert och Kötz förutsätter en konvergens, av den enkla anled-
ningen att den måste finnas, eller i vart fall skönjas, om än vägen dit är svår. De läser därmed in 
konvergensen i det som tillåter en inläsning, som vore jämkningen ett kategoriskt imperativ. 
Men framför allt påminner Zweigert och Kötz läsaren, att vara på sin vakt mot att låta olikheter 
skymta sikten för det gemensamma, att ‘constantly be on his guard against one-sided views,’ 
exempelvis i form av ‘traditional styles and forms.’ Som de ser det, är en konvergens bland 
domare ett pågående faktum: ‘it is really undeniable.’ Det gäller därför att betrakta saker ‘[i]n 
substance,’ det vill säga funktionellt, vilket även måste förstås som ett sätt att tillmäta en kvant-
itativ bedömning en större betydelse än det kvalitativa, där graden snarare än arten av Rechts-
prechung eller jurisprudence, ‘fall[ing] increasingly to the judges [in the Civil Law],’ ses som intäkt 
för konvergens.   633

Enligt Zweigert och Kötz har man att lära av varandra, och den bild de ger av konstruktion 
inom ramen för lawyering är beundransvärd koncis och elegant: ‘The case-technique of  the 
Anglo-American legal systems is ‘not decisional pointillism, but rather the fragmentary 
indication of  constant real principles’. In other words, even the Common Law technique 
requires the judge to look for the general rule behind the actual decisions in the relevant pre-
cedents, for that is the only way he can tell whether this or that decision really controls the case 
before him.’  Denna avslutande förmaning framstår dock som problematisk eftersom 634

studenten därmed hamnade vid något för Zweigert och Kötz totalt främmande. Det är näm-

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 268 f.633

 A.a., s. 269.634
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ligen vanligt för en law student att arbeta med en liknande metod, där man förutsätts bygga egna 
system, för att sedan förkasta dem, för att i stället bygga andra, och så vidare. Denna adversarial 
method ligger i fostrandet av en lawyer. Problemet är uppenbart, för toge Zweigert och Kötz 
denna metod på allvar, skulle det resultera i en helt annan typ av lärobok än vad de i god 
apostolisk lärosuccession bjuder. Det räcker med att ta sig en titt på anglo-amerikanska läro-
böcker i ämnet, vare sig det handlar om traditionella läroböcker eller amerikanska casebooks, för 
att se den öppenhet som därmed möjliggörs, och som framstår som så främmande för en 
professor från en dogmatisk tradition som tysk Rechtswissenschaft. Den tanken låter sig helt enkelt 
inte tänkas. Tvärtom, läroboken hör till den form, som inte låter sig jämkas. Professorn behövs, 
läroboken likaså, och nästa konvergens är frapperande i sin ensidighet, nämligen den, att 
England nu närmar sig kontinenten i antal lärare och studenter som läser juridik vid uni-
versiteten. Denna kvantitativa slutsats tillåts sedan, utan vidare motivering eller förklaring, 
bereda slutsatsen, att dagens utveckling ej endast vore av godo, utan att dessa lärares och 
studenters inskolning vid universiteten verkligen behövs.  

27. Professorns presumerade oumbärlighet. Behövs professorn och dennes lärobok? Därom tvista 
inte Zweigert och Kötz. Tvärtom, de postulerar deras egna tradition i kapitlet som ett facit, 
resultatet av en naturlig konvergens, som ägde den en inneboende harmoni. Detsamma kan 
alltså inte sägas om de ‘extremely conservative’ judges, som med ‘marked individualism’ kan 
uppvisa en rent av ‘perverse attitude’ till parlamentets lag.  Och, får man förmoda, till uni635 -
versitetets professor. Läsaren kan enkelt dra sin egen slutsats, nämligen att engelska lawyers nu 
inser värdet av sin på metafysisk väg inplanterade inre lärde jurist, för ‘here, too, there has been 
a sea change in the last few years. England is increasingly coming to recognize what has long 
been accepted on the Continent, that judges and jurists both have a role to play in the develop-
ment of  law, and that their roles are complimentary.’  Men stämmer detta? Att det måste 636

stämma är en sak, att det sedan stämmer är en annan. Påminnas bör, att den Lord Denning, 
som Zweigert och Kötz utan vidare problematisering citerar genom hela deras verk, läste 
matematik vid Magdalen College i Oxford, om än han på väg till Lincoln Inn hann med att ta 
sig genom studier i Jurisprudence, vilka han fann abstrakta och utan större gagn. Det hör snarare 
till ovanligheterna, att en judge skulle ha bedrivit legal studies vid universitetet, och den fråga som 
låter sig ställas i ett annat sammanhang – förslagsvis kulturantropologiskt – är varför det 
förhåller sig så.  

28. Konvergens som professorns rättspolitiska uppdrag. Dylika spörsmål bekommer ej Zweigert och 
Kötz. Och det är helt i sin ordning. De skriver tendentiöst, därför att deras uppdrag är visionärt 
och rättspolitiskt. Inte nog därmed, de präglas av deras egna rechtswissenschaftliche metod och 
juridik och verkställer en extenderande Verrechtlichung så fort de rör sig utanför det egna. Varje 
konstruktiv ansats bygger på ett yttre syfte och en inre strukturell förutsättning, som i sin tur 
förvrider kunskapen i enlighet med dessas tendens. Det är, som sagt, helt i sin konstruktiva 
juridiska ordning. Här gäller att klargöra hur en instrumentalisering av det främmande i tjänst 
hos det politiskt formulerade syftet, samt utifrån den inlärda egna juridiken, verkställs. Det 
måste även klargöras, att likhetspresumtionen inte äger gränslös tillämpning. Inte nog med att 
boken tar uttryckligt sikte på privaträtten, de medger faktiskt – om än endast med ett par 

 A.a., s. 210.635
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meningar – att det kvarstår områden som kanske inte är redo att betraktas som ens tillnärmels-
evis konvergenta. Som de erkänner, är likhetspresumtionen ‘hard to maintain when one turns to 
procedural law and compares the preparation and progress of  a simple civil suit in the 
Common Law and the Civil Law,’ en skillnad de tillskriver historiska orsaker.   637

Den funktionella metodens tillämpning utifrån en presumerad likhet bör alltså kunna över-
tygande harmoniseras till önskvärd konvergens. Det lyckas dem naturligtvis, givet de kon-
sekvent tillämpade utgångspunkter som de själva ställt upp, och följande citat sammanfattar 
med skärpa och elegans, ej endast deras bok och livslånga gärningar, utan mer än ett sekel av 
Rechtsvergleichung: ‘To sum up: on the Continent the days of  absolute pre-eminence of  statutory 
law are past; contrariwise, in the Common Law there is an increasing tendency to use legislation 
in order to unify, rationalize, and simplify the law. On the Continent, law is increasingly being 
developed by the judges and consequently there is more room for an inductive method and 
style related to the actual problems: contrariwise, the Common Law is seeing the need to bring 
the rules developed by the judges into a systematic order by means of  a scholarly analysis and 
legislative action, so as to make them easier to understand and master. There are therefore 
grounds for believing that although the Common Law and the Civil Law started off  from 
opposite positions, they are gradually moving closer together even in their legal methods and 
techniques.’   638

29. Slutord. Avhandlingen handlar nu inte om att förhålla sig kritiskt till ett sekel av Rechts-
vergleichung – eller rättsekumenik/Rechtsökumene, med avhandlingens föreslagna term – utan om 
att ställa sig frågan kring arten av denna kunskap. Zweigert och Kötz bereder om inte annat en 
del insyn i hur en tendentiös inställning till det främmande enligt deras förmenande tog sig 
uttryck i Indien, när traditionell kunskap i form av ‘classical Hindu law – called ‘dharmasastra’ 
changed a great deal during the period of  British rule’ medelst tillämpning av stare decisis och 
sådana allmängiltiga sanningar som ‘justice, equity, and good conscience,’ vilket med tiden 
resulterade i vad som i dag benämns ‘Anglo-Hindu Law.’  Att de inte i denna konvergens 639

kunde skönja en i överförbar bemärkelse intressant problematisering av deras rechtsvergleichende/
rechtsökumenische vision må hos en och annan vara ägnat att väcka viss intellektuell bestörtning, 
men det vore att göra deras ekumeniska ambition orättvisa. Det torde dessutom, oaktat hur 
man ser på saken, vara sällsynt att ‘bliv[a] varse bjälken i [ens] eget öga’ när man fäster blicken 
på ‘grandet i [ens] broders öga.’  640

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 271.637

 A.a.638

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 317 f.639

 Evangelium enligt Matteus, kapitel 7, vers 3–5, Nya Testamentet i 1917 års översättning.640
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18 Ekumeniska mötet i Florens 1978 

‘Twenty-one countries […] each with a distinct legal system, 
represent an irrational, suicidal division within a modern world 
which demands larger and larger open areas of  personal, cultural, 
commercial, labor and other exchanges. […] Harmonization, 
coordination, interdependence are absolute needs of  our time; 
and history is there to provide clear evidence that division is not 
an ineluctable fate, that indeed divison is a relatively recent 
phenomenon in a Continent which, for centuries in past epochs, 
was characterized by a law common to most of  its 
peoples.’ (Mauro Cappelletti, 1978) 

‘No compromise is possible between the law now emanating 
from the continent and the law of  the island; it is a take-over or 
Anschluss, and it is pointless to refer to the doctrine of  
subsidiarity or the fact that Member States are permitted (and 
required) to transpose Community Directives into their own law 
as it is to refer to the ”margin of  appreciation” which the 
Strasbourg Court of  Human Rights grudgingly permits to 
signatories of  the European Convention on Human Rights and 
Fundamental Freedoms, which is the other limb of  the double-
whammy from which the English common law is reeling.’ (Tony 
Weir, 2004) 

Den föregående genomgången av Rechtsvergleichung har tagit sikte på vad en komparation i tid 
och rum kan innebära, när den utförs av kontinentaleuropeiskt skolade jurister, utifrån ett 
konstruktivt rättspolitiskt syfte. Det handlar om ett förvridningsmoment som verkställs på ett 
för sammanhanget fullt korrekt sätt, men där projiceringen av det egna, på den andre, gör att 
mötet med det främmande förfelar det främmande, givet dess egna utgångspunkt. Läsaren står 
inför ett skolboksexempel på ett verksamt förvridningsmoment. Lärdomen är central. Student-
erna i Uppsala får vara åskådare inför ett Europa där common law i viss mån rådbråkas utifrån 
dem främmande kunskapspremisser. Och detsamma gäller den historiska kunskapen. Svensken 
står som vanligt vid sidan och intar rollen som observatör. Så också våra Uppsalastudenter, i 
egenskap av europeiskt perifera jurister, därtill in spe.  

Det skall nu sägas, att vetenskapen är ständigt i stöpsleven, men den juridiska metoden är 
sällsynt konstant och stöpslevens ständiga intervention kan inte ändra på den centripetalkraft, 
som denna juridiska metods gravitationslag innebär. Det förklarar varför kompassen visar sig så 
konstant från Savigny och Eichhorn till Zweigert, Kötz och Zimmermann via Rabel, Kohler 
och Erbe. Samt Mauro Cappelletti.  

Annorlunda visar sig alltså saken vara i England. Lawyers är inte jurister, judges är inga 
domare eller Richter och en engelsk legal education är något i jämförelse med en svensk jurist-
utbildning eller ett tyskt Rechtsstudium väsentligen annorlunda. Undantag bekräftar självfallet 
alltid regeln, och visst måste det medges, att rena måttstockar inom vetenskapen är ovanliga.  

I det följande skall tas upp till diskussion (I-II) en konferens i Florens 1978, som visar på 
ett möte mellan till synes oförlikneliga och konkurrerande ämneskonceptioner. De möts, 
mycket på grund av ett gemesamt medlemskap i dåvarande EG, och att de därför måste mötas, 
men (III-IV) den resulterande konflikten mellan skilda ämneskonceptioner säger oss något 
väsentligt. Tanken är att mötet, som i viss mån alltså inte kan sägas vara något riktigt möte, 

253
253



illustrerar på ett väldigt konkret sätt, hur (V) främmande kunskap och (VI) skilda kunskaps-
paradigm, utsätts för den typ av Verrechtlichung av en främmande juridik i tid och rum, som 
tagits upp på ett mer abstrakt plan i avhandlingen. Några kommentarer och insikter (VII-VIII) 
avrundar diskussionen.  

Kapitlets rubriker är valda ur kyrkans värld för att visa på den i analogisk bemärkelse träff-
ande konflikten mellan ‘kyrka’ och ‘kättare’, som uppstår när en representativ företrädare för 
kontinentaleuropeisk komparativ tradition, som ser sig som företrädare för samtliga, inte 
förmår göra avvikelsen, i det här fallet de gästande anglo-amerikanska komparatisterna, en rätt-
visa som utgår från dessas avvikande förutsättningar. Företrädaren heter Mauro Cappelletti, 
professor vid dåvarande Istituto universitario europeo i Florens, och hans grepp är betecknande 
för den tradition han företräder. Man kan säga, att hans argumentation utgår från den av 
honom dikterade rättspolitiska målsättningen, vad man normalt sett skulle beteckna som dess 
egentliga slutsats, nämligen, att ‘[h]armonization, coordination, interdependence are absolute 
needs of  our time,’ samt att gemenskapens ‘[t]wenty-one countries […] each with a distinct 
legal system, represent an irrational, suicidal division within a modern world which demands 
larger and larger open areas of  personal, cultural, commercial, labor and other exchanges.’ De 
grundläggande behoven och de epistemologiska förutsättningarna läses med andra ord in i 
frågeställningen, varigenom de bereds karaktär av axiom. Det följer därför, rent logiskt, ‘that 
the Colloquium’s topic was never meant to be limited to that particular expression of  the ”new 
law of  Europe,” which is ”Community law,”’ eftersom denna endast företräder ‘but the tip of  
the iceberg of  that newly emerging ”common law of  Europe” which the reporters were 
required to analyze.’  Givet en dylik axiomatisk hållning, där en epistemologiskt totalitär 641

utgångspunkt bestäms ex cathedra, anmäler sig frågan på liknande sätt som i fallet med Zweigert 
och Kötz lärobok, hur man gör en främmande tradition rättvisa samt vad för slags rättvisa det 
handlar om.  

I. ‘New Perspectives for a Common Law of  Europe,’ Florens 1978 

Storbritanniens tillträde till unionen den 1 januari 1973 resulterade i att en ny aktör infann sig 
vid europeiska akademiska möten, utifrån en gemensam politisk plattform. Ett sådant 
akademiskt möte utspelade sig vid det nygrundade Istituto universitario europeo i Florens 
1978.  Det bevarades till eftervärlden i form av en antologi, som utgör ett sällsynt instruktivt 642

exempel på hur skilda kunskapssyften ej endast genererar skilda kunskapsparadigm, utan även 
måste generera skilda kunskapsparadigm, så länge skilda kunskapsparadigm tillåts generera 
skilda kunskapsparadigm. Den inskolade juridiken lämnar till synes så outplånliga intellektuella 
avtryck, att all tanke på fungerande samtal måste bemötas med starkast tänkbara skepsis. Eller?  

Konferensen i Florens 1978 vid det nygrundade institutet gällde ämnet ‘New Perspective 
for a common law of  Europe.’ Värd var Florensprofessorn Mauro Cappelletti, som tagit tjänst 

 Cappelletti, New Perspective for a common law of  Europe, s. 1 ff.641

 Istituto universitario europeo grundades genom en konvention från 1972, som trädde i kraft 1975. Uppdraget gällde att 642

‘foster the advancement of  learning in fields which are of  particular interest for the development of  Europe.’ Institutet tog 
emot sina första forskare 1976. Storbritannien fick genom konventionen sällskap in i IUE, numera mer känt under dess 
angliserade version, European University Institute (EUI), av Irland och Danmark. 
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vid institutet, och inbjudna var flera av dåtidens kända komparatister, bland andra Helmut 
Coing, Gino Gorla, Rodolfo Sacco, René David, J. A. Jolowicz, Ole Lando, Thijmen 
Koopmans, John Merryman och Otto Kahn-Freund. Mötet sågs som en milstolpe för de 
jämförande arbeten som hade tilltagit efter kriget, och som nu även intagit det akademiska 
finrummet, ofta i form av lärostolar och institut vid europeiska och amerikanska universitet. 
Zweigert och Kötz är några av de komparatister som inte kunde närvara, men som hänvisade 
till mötet och antydde den betydelse de berörda teman ägde för deras arbete.   643

Mötet är ett enastående tidsdokument, i synnerhet i ljuset av de senaste årens diskussion 
och debatt kring Storbritanniens utträde ur unionen. Få är de tillfällen, då skilda paradigm eller 
inkommensurabla kunskapsarter möts inom ramen för en och samma frågeställning. Desto 
angelägnare, därför, att låta läsaren ta del av skriften genom avhandlingens riktade spörsmåls 
verkan som kontrastmedel. Det torde nämligen kunna göras gällande, att den samlingsvolym 
som kom av trycket innehåller det kanske tydligaste tvärsnitt på en disciplin, som när det begavs 
utåt sett gällde, och förmodligen även av samtliga deltagare uppfattades, som relativt enhetlig, 
men som i sin kunskapsparadigmatiska kluvenhet i dag inte med någon trovärdighet kunde 
betraktas i något enhetligt ljus. Rechtsvergleichung, med vilken diritto comparato och droit comparé, är 
intimt förbunden, är inte det samma som comparative law.  

II. Biskopskollegiet 

I det följande skall redogöras för hur värden, Cappelletti, valde att hantera de inbjudnas skilda 
bidrag till den skrift som förevigade mötet. Av särskilt intresse är den tydliga, rent av självklara, 
ekumeniska ansats i form av komparation han bereder ej endast sitt eget bidrag utan projicerar 
på de övriga, som vore det en axiomatisk utgångspunkt för såväl den disciplin han själv 
företrädde, diritto comparato, som för samtligas komparativa discipliner. Som har antytts i 
redogörelsen för Zweigert och Kötz samt Zimmermanns Rechtsvergleichung, så äger det ett 
särskilt värde, att sätta fokus på det komparativa arbetets utgångspunkter och tilläggspremisser, 
för att se hur dess tendens och kunskapsmässiga förvridningsmoment framträder.  

Det som särskiljer Cappellettis konferens, samt dess efterföljande bidrag i form av en 
inledning till samlingsskriften,  är hur framför allt Otto Kahn-Freund, i egenskap av 644

representant för engelsk common law, offentligt och fullt medvetet marginaliseras, man kunde 
rent av säga komprometteras, av en värd som bär ansvaret för att vara moderator, men om-
vandlar detta uppdrag till synes intuitivt till något de facto uppfostrande, utifrån en proselytiser-
ande och självextenderande giuridificazione  av en främmande kunskap.  645

Kahn-Freund har nu sällskap av ett par kollegor från samma tradition, och även de får se 
sina bidrag förvridas.  

Cappellettis förfarande är anmärkningsvärt, men även betecknande, och i så måtto 
utomordentligt intressant. Som Rolf  Torstendahl påminner forskaren i historia, så kan 
‘tendensen [i sig] vara mycket intressant,’ för när det sagda ‘placerats in i ett historiskt 
sammanhang, och när författarens syften med skriften och hans intressen undersökts, kan själva 

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 30.643
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tendensen bli ett led i ett historiskt händelseförlopp.’  Det är så läsaren har att förstå 646

inklusionen av Cappellettis inledning till samlingsbandet i detta kapitel. Eftersom program-
förklaringen tar formen av en genomgång av det omsorgsfullt strukturerade programmet och 
de inbjudna talarna, skall denna genomgång följas. I vissa fall sker även en utveckling av de 
inbjudna gästernas talan. Det måste understrykas, att Cappellettis beteende saknar relevans för 
härvarande diskussion. Det handlar här om den tendens han presenterar, och som han 
uppfattade ligga i själva kollokviet.  

1. Mauro Cappelletti, diritto comparato. Cappelletti beskriver syftet med mötet i Florens 
utifrån frågan, om ‘the newly established European University Institute [will] be able to 
become, albeit on a much smaller scale, the ”Bologna University” of  the 20th century? Will it be 
able to develop into a transnational center of  movements and ideas cutting across existing 
national frontiers and capable of  actively participating in the re-born trend towards a jus 
commune – more generally, toward a new, powerful encounter of  cultures and economics, politics 
and ideologies – of  the peoples of  Europe?’ Tendensen tar redan i denna formulering sikte på 
ett Europa bortom den europeiska gemenskap, som nyligen välkomnat Storbritannien, och mot 
‘that newly emerging ”common law of  Europe” which the reporters were required to analyze.’ 
Det formuleras mer eller mindre axiomatiskt i termer av ‘the need to organize Europe 
beyond ”the Little Europe of  the Nine”,’ där just juridik anses ‘epitomize the past and present 
history, the glories and the decays, the hopes and fears, and, above all, the present titanic 
challenge of  Europe.’  Bortom detta i praktiken identitetsskapande uppdrag, antyder 647

hänvisningen till Bologna, att det främst handlar om professorns bidrag. Utgångspunkten kan 
därför sammanfattas som det önskvärda i en rättslig europeisk enhet genom vetenskapens 
försorg.  

Konferensens konkreta utgångspunkt kan sägas ha varit en bristfällig enhet. Det önskvärda 
i enhet tar sig uttryck i den juridiska mångfaldens ‘irrational, suicidal division within a modern 
world.’ Remediet ställs i relation till bristen, varför ‘[h]armonization, coordination, inter-
dependence’ förklaras utgöra ‘absolute needs.’ Och helt i linje med hävdvunnen ekumenik, 
postuleras en ursprunglig enhet, ‘which, for centuries in past epochs […] characterized […] 
most of  [Europe’s] peoples.’  Men det handlar ej endast om abstrakta värden, som en 648

ursprunglig enhet, utan även om att finna de personer, vars kall det är att verkställa denna 
enhet. Detta sätter de inbjudna professorerna i fokus, vars lärda gärningar antyds tänkta att 
bidra konstruktivt till ett förenhetligande av Europa.  

2. Helmut Coing, Rechtsgeschichte. Ett namn som återkommer i denna avhandling, är 
Helmut Coing, och han var inbjuden att tala i Florens. Hans bidrag, ‘Common Law of  Europe: 
Historical Foundations,’  ligger i linje med hans ständiga påminnelse om, att ‘it was the 649

European lawyer who preceded European law,’ vilket Cappelletti tar som en påminnelse om 
behövligheten av en ‘organization of  academic training in the field of  law at our law schools in 
Europe, which instead of  dividing the lawyers in Europe, tries to further mutual understanding.’ 
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 A.a., s. 1 ff.648

 Helmut Coing, ‘Common Law of  Europe: Historical Foundations,’ in: New Perspective for a common law of  Europe. 649

Nouvelles perspective d’un droit commun de l’Europe, Firenze 1978
256

256



Och därmed fordras nya läroböcker, utifrån ett ‘curriculum where the basic courses present the 
national law […] against the background of  the principles and institutions which the European 
nations have in common”.’   650

3. Rodolfo Sacco, diritto comparato. Cappelletti satte Coing i samband med Rodolfo Sacco, 
vars bidrag, ‘Droit Commun de l’Europe, et Composantes du Droit,’  likaledes betonade 651

‘doctrine and legal education [as] the most important unifying factors.’ För att denna ‘new role 
of  legal scholarship […] which strives toward unification’ skall kunna förverkligas så betonade 
Cappelletti värdet av att ta strid med ‘the merely ”positivistic” national teaching of  law which 
still prevails in the national universities’ till förmån för exempelvis ett studium utifrån den 
bekanta parollen ‘common cores.’ Som Cappelletti sammanfattade diskussionen i anslutning till 
Saccos föredrag: ‘Comparative law, someone also said, is the law of  the future: only concrete, 
precise, thoughtful comparative analysis can delineate the main trends of  the law of  today, and 
thus, can reasonably predict the law of  tomorrow.’   652

4. Gino Gorla, diritto comparato. Gino Gorlas föredrag, ‘La ”Communis Opinio Totius 
Orbis” et la Réception Jurisprudentielle du Droit au cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe Siècles 
dans la ”Civil Law” et la ”Common Law”,’  kompletterade Coings och Saccos teser genom att 653

lyfta fram domstolarnas bidrag till ett förenhetligande, vilket Cappelletti tolkade som en intäkt 
för att ‘the ”cleavage” of  methods, traditions, and institutions between the larger ”Civil Law” 
area of  Europe, on the one hand, and the ”Common Law” area, on the other, appears in 
Gorla’s analysis to be much less pronounced than many would believe.’  Coing har kommen654 -
terats i samband med Zweigert och Kötz, varför det här kan vara plats att i stället låta Gino 
Gorla komma till tals. Hans gärning är instruktiv för avhandlingen, men även mer allmänt 
intresseväckande. Efter 1978 års konferens lät han och Luigi Mocca publicera ett arbete 
benämnt ‘A ‘Revisiting’ of  the Comparisons between ‘Continental Law’ and ‘English Law’,’  i 655

vilket de lyfter fram och vidareutvecklar densamma tes som nämnts ovan, i varje fall delvis. Det 
kan därför vara skäl att närmare granska några av de premisser som präglar deras arbete, för att 
på så vis sätta deras slutsatser i ett bredare ekumeniskt sammanhang.  

Gorlas och Mottas artikel kan sägas utgå den ekumeniska metodens kärna, av en pre-
sumerad ‘emphasis […] put on the resemblances rather than on the differences […] between 
Continental and English legal systems,’ ställd i relation till ett ekumeniskt syfte, som ‘intends to 
promote along the same lines further researches aimed at restoring, so to say, the mosaic of  the 
‘European common law’, by putting together its dispersed and (regrettably) broken pieces.’ 
Noteras bör det tendentiösa ‘regrettably’ inom parentes. Kunskapssynen justeras i enlighet, där 
de tonar ned deras disciplins historievetenskapliga ‘purely antiquarian’ uppdrag till förmån för 
något konstruktivt, där ‘a better understanding of  the historical development of  both Cont-

 Cappelletti, New Perspective for a common law of  Europe, s. 3 f.650
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inental and English laws’ skall förenas med ‘the progress of  comparative law studies,’ med 
fokus fästat på ‘common legal principles and rules in the European (Western) legal world.’  656

Det är detta syfte som här benämns ekumeniskt.  
De tar följdriktigt avstånd från hävdvunnet engelsk historieskrivning, anpassar språkbruket, 

justerar rättsbegreppet till förmån för ett ‘law in action,’ som bereder dem något de benämner 
‘actual’ och ‘true aspects of,’ och slutligen även möjligheten, att ‘discover […] true, charact-
eristic features,’ som bekräftar att hävdvunna men ytliga skillnader på ett djupare plan fram-
träder som mindre accentuerade, allt medan en likhet framträder med motsvarande inre 
lyskraft. Utifrån en på sådan väg starkt reduktionstisk syn på juridisk metod och identitet, till 
förmån för bland annat ‘true ‘protagonists’ of  the development concerning the ‘law in action’,’ 
som Charles Dumoulin, Jean Domat och Hugo Grotius, bereds ett antal anmärkningsvärda 
slutsatser, samtliga av stort ekumeniskt intresse men av tveksamt historievetenskapligt värde. 
Bland annat påstås den ursprungliga enheten ha brutit ned först mot slutet av 1800-talet, med 
följd att ‘the differences between ‘English law’ and ‘Continental law’ became greater and 
greater,’ vilket författarna menar kunna förklaras av de förändringar som följde den kontinen-
tala lagstiftningsvågen, med konsekvens, att kontinentala jurister förlorade kontakt med sina 
engelska kollegor.   657

Det måste nu påminnas om, att en historievetenskaplig granskning av Gorlas och Mottas 
anmärkningsvärda och inte helt invändningsfria slutsatser vore orättvis. De är inga historiker 
och tar trots allt uttryckligen avstånd från historievetenskapen till förmån för ett konstruktivt 
syfte. Det vore därför att förfela artikelns egna utgångspunkter, om man sökte att korrigera 
dem utifrån främmande premisser. De i artikeln presenterade rönen måste ställas i relation till 
de konsekvenser de får för det ekumeniska arbetets tendens och dess kunskaps förvridning, i 
detta fall alltså med en oväntad betoning på de kontinentala domarnas bidrag till förlusten av en 
presumerat ursprunglig enhet.  

5. Jean Limpen, rechtsvergelijking. Jean Limpens föredrag, ‘Les Facteurs Propices à 
l’Éclosion et au Développement d’un Droit Commun Européen,’  påminde Cappelletti, att en 658

dylik omvandling inte handlar om ett återvändande, ej heller om något ensidigt, utan om 
‘completely new efforts towards reciprocal rapprochement, coordination and harmonisation. 
Influences can only be reciprocal, not one-sided.’ Det framtida arbetet måste därför transcen-
dera Europa, för att föras in i en värld, där murar och gränser framstår som ‘absurd and 
obsolete, both culturally and politically.’ För detta fordras åter igen en likhetspresumtion, som 
utgår från att ‘many basic problems […] are the same, or very similar, in all the countries which 
have achieved a substantially similar stage of  development.’   659

6. René David, droit comparé. Cappelletti fann det nu brådmoget, att tala om ‘a ”world 
government” as the only rational, indeed necessary, answer to the mighty problems of  our 
time,’ men klargjorde, att ‘the vision of  a new unity, or coordination, of  the peoples of  Europe 
would be a sound one if  it simply implied the transplantation of  the ideals of  the nation-state 
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 A.a., s. 143 f., 146, och 153 ff.657

 Jean Limpens, ‘Les Facteurs Propices à l’Éclosion et au Développement d’un Droit Commun Européen,’ i Cappelletti (red.): 658

New Perspective for a common law of  Europe.
 Cappelletti, New Perspective for a common law of  Europe, s. 5 f.659

258
258



from fragmented nations into a federation of  a number of  them.’  Och i René Davids ‘Le 660

Droit Continental, la ”Common Law” et les Perspectives d’un ”Jus Commune” Européen,’  661

fann han stöd för att detta harmoniseringsarbete inte vore så svårt, eller ens nämnvärt omfatt-
ande. Som Cappelletti uppfattade Davids ståndpunkt, utgör ‘the real differences between the 
two major legal systems [not] serious obstacles to rapprochement; they are not so much differ-
ences in fundamental principles and results as in methods and processes.’  Synen på det 662

förenhetligande arbetet som huvudsakligen utgåendes en juridik byggd på regler, där jämkning-
en av metod inte upplevs som något större bestyr, tar sig därmed kanske dess tydligaste uttryck.  

Det måste nu påminnas om, att samtliga komparatister tonar ned ‘methods and processes,’ 
ofta genom att helt bortse från dem. Anledningen till detta är förmodligen att hänsyn till dem 
försvårar ett förenhetligande arbete. Men hos David tar sig detta kanske sitt mest radikala 
uttryck, genom att uttryckligen relativisera bort dem i relation till ‘fundamental principles and 
results.’ Det är i sammanhanget värt att notera vad John Henry Merryman hade att säga om 
Davids arbete för International Encyclopedia of  Comparative Law. Han ansåg det [år 1978] vara ‘[t]he 
most recent, most comprehensive and best documented discussion, although with an under-
standable emphasis on unification,’ till vilket han bifogade ett betecknande citat: ‘”The 
unification of  law is principally aimed at unifying the rules governing particular types of  legal 
relationships […] The question of  unification arises essentially because the substantive rules 
governing these relations vary from country to country.”’ Som Merryman understryker, så var 
Davids studie ‘limited throughout to rules of  law.’ Att David i detta avseende utgjorde norm 
snarare än undantag undkom inte Merryman: ‘[i]n this sense it accurately represents the 
assumptions and attitudes implicit in most discussions of  convergence of  legal systems and, 
indeed, in most of  the scholarship of  comparative law.’  Till Merrymans bidrag återkommer 663

diskussionen nedan. Att hans hyllning av David även låter skymta en kritik, och en antydan om 
en splittrad disciplin, är tydligt.  

7. Ole Lando, komparativ ret. De två efterföljande föredragen på konferensen gällde följd-
riktigt ‘Applied Comparative Law,’ hållna av J. A. Jolowicz om ‘New Perspectives of  a Common 
Law of  Europe: Some Practical Aspects and the Case for Applied Comparative Law,’  och 664

Ole Lando om ‘Unfair Contract Clauses and a European Uniform Commercial Code,’  och 665

tjänade på det stora hela att styrka intrycket av en i linje med Davids föredrag regelfokuserad 
komparation med sikte på ett transnationellt förenhetligande. Vad just Lando beträffar, 
recenserade han år 1986 Zweigert och Kötz andra upplaga av Einführung in die Rechtsver-
gleichung för den nordiska publiken. Han yttrade i denna recension, att ‘[e]t af  retssammen-
ligningens formål er at vurdere, hvilken af  flere mulige løsninger på et samfundsproblem, der 
er den bedste, når en reform overvejes enten for ét land eller som en fælles løsning for flere 
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lande.’ Denna förutsättning menade han innebära, att ‘Retssociologien og retssammenligningen 
hænger derfor nøje sammen,’ med hänvisning till att ‘[retssociologien] beskriver de samfunds-
forhold, der bestemmer rettens oprindelse og udvikling, de forhold, der framkalder rets-
konflikter og de sociale virkninger, retsreglerne har.’  Därmed vore även en disciplin som 666

Rechtssoziologie eller retssociologi indragen i en presumerad konfessionell premiss. Det skall inte här 
diskuteras en jurists eventuella avståndstagande från en allmänvetenskaplig sociologi, men det 
förtjänar att påminna om att Landos syn, likt Zweigert och Kötz, inte är allmän.  

III. Agnostikerna 

Så långt gick allt planenligt på Cappellettis konferens. Emellertid fanns även främmande 
intellekt inbjudna, som inte på samma sätt skolats in i den på det stora hela sett monolitiska 
tradition av kontinental konstruktivt verkande jämförelse. De tre professorerna Neville Brown, 
‘General Principles of  Law and the English Legal System,’  John Merryman, ‘On the 667

Convergence (and Divergence) of  the Civil Law and the Common Law,’  och Otto Kahn-668

Freund, ‘Common Law and Civil Law – Imaginary and Real Obstacles in Assimilation,’  669

visade sig helt enkelt vara fel typ av professor. Deras bidrag kom följdriktigt att av Cappellettis 
hand reduceras, jämkas eller rent av rationaliseras bort, utifrån likhetspresumtionens tvingande 
verkan.  

8. Neville Brown, comparative law. Browns bidrag saknar större betydelse i sammanhanget 
och refereras inte här. Det kan dock noteras, att Cappelletti förvrider Browns bidrag i enlighet 
med det övergripande syftet av att tvinga in främmande fötter i ens egna skor. Han medger att 
‘[i]t is certainly true that the most effective bill of  rights is one which is rooted in conscience 
and tradition, rather than merely written in the books,’ men landar ändå i slutsatsen, att det även 
i England föreligger ‘[a] widely felt […] need for a written bill of  rights,’ samt att ett sådant 
skriftligt dokument äger såväl praktisk betydelse som en ‘no less important, educational, 
impact.’  Detta säger han utan vidare empiriskt belägg för en ‘widely felt need’.  670

9. John Henry Merryman, comparative law. Därefter följde Merrymans bidrag, med dess 
invändning, att konvergens i alltför hög grad kommit att handla om ‘rules’ på bekostnad av 
‘legal culture or tradition, structures, actors, and processes.’ Ett sådant kompletterande studium, 
medgav Cappelletti, vore ‘the only way to deal with realities, rather than merely toying with 
words,’ om än ‘an extremely difficult one.’ Likväl relativiserade han bort Merrymans syn på 
‘divergence’ som huvudsakligen ‘a phenomenon of  ”diversity” and ”pluralism,”’ för att därefter 
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återfalla i regelpremissen med sitt påpekande, att ‘legislation can in fact produce more than 
mere rules.’   671

Invändningen mot Merryman, att lagstiftning genererar mer än endast ett regelverk, är 
emellertid ingen invändning. Det är en förvrängning av Merrymans poäng, och vad läsaren står 
inför är ett ypperligt exempel på vad som kan ske, när en komparatist som är fostrad i en 
dogmatisk och konfessionellt betingad konstruktiv premiss söker att bemöta en komparatist 
som utgår från en ickekonfessionell premiss. Merrymans föredrag,‘On the Convergence (and 
Divergence) of  the Civil law and the Common Law,’  presenterar en öppen frågeställning, 672

utan något a priori uppställt politiskt behov av ett visst svar. Han kunde därmed kosta på sig att 
förhålla sig deskriptiv och öppen. Det befriar honom inte från den eventuella tendens som 
ligger i hans amerikanska skolning till lawyer, som han i en intervju med Pierre Legrand förklarat 
vara ‘”much richer, more demanding, and more realistic” than in the civil law world,’ med 
studenter som ‘have done something besides go to school all their lives, and that makes them 
interesting and credible students when they arrive here,’  men det befriar honom från att 673

tvångsmässigt utgå från den likhetspresumtion som präglade samtliga kontinentaleuropeiska 
bidrag.  

Merrymans ställda fråga innebar således en abrupt avvikelse från hans kontinental-
europeiska kollegors. I stället för att presumera en inre likhet och en yttre konvergens, problem-
atiserar han likhet: ‘to what extent are legal systems in the two great families of  Western law 
similar? Related to that question is the more dynamic one of  change: are the Common Law and 
the Civil Law becoming more or less like each other? In a word, is there a detectable tendency 
toward convergence?’ Hans slutsats är ‘that there are significant tendencies in both directions 
but that convergence, as I use the term, is the more powerful one.’   674

Detta sagt, poängen med Merrymans artikel ligger inte i slutsatsen, en i mångt ointressant 
kvantitativ värdering av något kvalitativt, utan vad han har att säga ur ett metodologiskt 
perspektiv. Som han klargör sin ingångspremiss, ‘the similarity of  rules is in most cases an 
unreliable indicator of  the convergence or divergence of  legal systems,’ av den enkla anled-
ningen, att ‘[t]he rule ordinarily symbolizes far more than its bare text states.’ Han vänder helt 
enkelt på den idealistiska grundtanke om relationen inre-yttre, vilken hos ekumener nyttjas för 
att konstruera likhet, till att påvisa en djupare komplexitet och därmed problematisera snarare 
än reducera kunskap. Med andra ord, ‘there is a very important sense in which a focus on rules 
is superficial and misleading: superficial because rules literally lie on the surface of  legal systems 
whose true dimensions are found elsewhere; misleading because we are led to assume that if  
rules are made to resemble each other something significant by way of  rapprochement has been 
accomplished.’ Denna ‘[r]ule-fixation’ menar han vara ‘stronger in the culture of  the Civil Law 
than of  the Common Law,’ med hänvisning till historisk erfarenhet som förklaring, och 
överfördes ‘easily and naturally […] to 19th century Continental comparative law.’ Som han 
sammanfattar saken, ‘Comparative law comes late to rule-skepticism,’ men för att göra verklig-
heten en tydligare rättvisa, fordrar han av disciplinen att nu bredda sitt synfält, till förmån för 
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‘additional components: legal extension, legal penetration, legal culture, legal structures, legal 
actors, and legal processes.’   675

Merrymans deskriptiva ansats tillåter honom en analys av de egentliga orsakerna bakom den 
epistemologiska diskrepans, som kan göra sig gällande mellan komparatister från skilda bak-
grunder. ‘Still, it is clear to any observer that the European tradition of  thinking of  law as a 
body of  rules detached from the culture has had a strong impact on comparative law in the 
United States, although its influence has been moderated to some extent by contact with more 
sociologically inclined American ways of  thinking about law.’  Att dessa skillnader mellan hur 676

den disciplin bemöts, som konferensen utgår från som i vart fall utåt sett enhetlig, även skulle 
tangera olikheter på ett djupare juridiskt plan, kan alltså ha såväl bidragit till, som ironiskt nog 
tjäna som förklaring till, den marginalisering av hans bidrag som sker i Cappellettis inledning. 
Läsaren i dag kan därför med fog ställa sig frågan, i vad mån kontinentalt skolade jurister räds 
olikhet, som vore det något i sig av ondo. För att citera Merryman: ‘Differences between legal 
systems have been regarded, at least from the time of  Cicero, as evils or inconveniences to be 
overcome. A Babel of  laws seems divisive, confusing, and obstructive, and every age has its 
advocates for a unified law – a common law of  mankind.’ Och räds man olikhet, så kan det 
alltså även vara så, att man anpassar den komparativa metoden till att eliminera dem: ‘The 
answers to questions about the convergence of  legal systems depend in the first instance on the 
view taken of  the meaning and purpose of  such convergence. A brief  description of  the 
principal ”philosophies of  convergence” illustrates the variety of  attitudes at work.’  Med 677

andra ord, Merryman är sina, om än endast förmenta, kollegors tendens på spåren.  
Som man frågar, får man svar. Merryman lyfter fram det historiska argumentets centrala 

funktion inom ramen för en konstruktiv likhetspresumtion, där nationalstatens framväxt måste 
konstrueras som en anomali eller diskontinuitet, trots att nationalstatens eliminering av olikhet 
mycket väl kunde ses som en förebådare av just den harmonisering som Cappelletti ser som på 
ett principiellt plan axiomatisk. Kunde det helt enkelt vara samma process, mutatis mutandis, som 
innebodde juristen ett kontinuerligt verkande reduktionistiskt ‘secularizing’ inre tvång?, som 
måste han rena det främmande från dess ‘specific cultural and social relevance and [make them] 
compatible with a variety of  law machines’? Och hur vore då en ytterligare sådan ‘abolishing 
[of] local jurisdictions and the legal authority of  intermediate associations, [making] the law 
monolithic, insensitive to local and group interests’ att uppfattas? Som Merryman provocerande 
ställer läsaren inför tanken om att förmås respektera en existerande mångfald: ‘Any movement 
toward convergence of  the Common Law and the Civil Law that would further diminish such 
sensitivity, that would sacrifice more of  the particular to the general, is from this point of  view 
to be avoided rather than welcomed.’  Med denna rekommendation framträder Merrymans 678

tendens som en advokatur av regelskepticism, försiktighet och intellektuell fördragsamhet. 
Detta sagt, det handlar även om ett illa dolt försök till självförsvar, och därmed kommer vi till 
nästa punkt. 

 Merryman, On the Convergence (and Divergence) of  the Civil law and the Common Law, s. 222 f. och 230.675

 Legrand, A Dialogue with John Henry Merryman, s. 9.676

 Merryman, On the Convergence (and Divergence) of  the Civil law and the Common Law, s. 195 och 197.677

 A.a., s. 197–199 och 230 f.678
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Merrymans diskussion om konvergensfilosofi följs av ett ytterligare perspektiv ‘congenial to 
civil lawyers’ och det är den evolutionära tanken om att konvergens är en naturlig utveckling där 
ett ‘less developed system is catching up with the more developed one.’ Även här ställer han 
läsaren inför den provokativa tanken, att vissa komparatister helt enkelt a priori bereder sig ett 
konstruktivt tolkningsföreträde: ‘Such a view is particularly congenial to civil lawyers, since the 
Civil Law is far older and, in the opinion of  many, far more developed than the Common Law. 
Thus the process of  convergence is one in which the Common Law becomes more like the 
Civil Law.’ Att sedan problematisera utveckling och mognad, med en påminnelse om att det 
mycket väl kunde förhålla sig omvänt, bidrar inte till artikelns egentliga kärna, kanske även att 
det befunnes malplacerat, men torde ha väckt till viss eftertanke hos dem, som utgjorde den för 
dagen avsedda mottagaren för Merrymans illa dolda kritik av Cappelletti och hans kollegor: 
‘But who shall do it? who are the Glossators and Commentators of  today? On what body of  
law and literature equivalent to the Corpus Juris Civilis shall they perform their cleansing 
function?’   679

 Merrymans artikel antyder, som ovan konstateras, en viss advokatur i sin strävan att 
problematisera vad Cappelletti och hans kollegor har postulerat som något prima facie önskvärt: 
‘Even if  the words are the same and have the same meaning in different systems, what of  the 
rest of  it? What sort of  legal machinery exists to give effect to these rules? How far will they 
penetrate into the society? To what extent will the fact that they are ”legal” rules limit their 
extension within a restricted social space? The answers to such questions are far from obvious, 
vary from one legal system to another, and are clearly relevant to the consideration of  con-
vergence.’ Hans röst till försvar för avvikelsen, kommen som den är från en helt annan 
kontinent, och därmed i vart fall presumerat personligen oberörd av eventuell europeisk kon-
vergens, lyfter fram just de problem som dagens komparatiser har så svårt att bemästra, än 
mindre förlika sig med. Dagens återblick bereder hans röst i öknen från 1978 en närmast 
profetisk karaktär: ‘English entry into the Common Market was a great event in legal history. 
But in one important sense it has merely intensified a problem already facing the member 
nations and community institutions: how to redistribute legal authority to accommodate 
community objectives while preserving sensitivity to the legal requirements of  national and 
subnational groups and interests. That is a major problem even among nations sharing the Civil 
Law tradition, and the inclusion of  Common Law nations in the communities certainly 
complicated matters. However, it does not fundamentally alter the situation; the communities 
are one prominent arena in which a more general process of  pluralistic redistribution of  legal 
authority is going in both directions. In this context the problem of  convergence is more 
accurately perceived as a problem of  sensitivity, of  preserving scope for that which is particular 
and special.’  680

Det är mot denna bakgrund, som Cappelletti’s redaktionella kommentarer, ‘not [to] forget 
[…] that legislation can in fact produce more than mere rules,’ samtidigt som han reducerade 

 A.a., s. 197–199 och 230 f.679

 A.a., s. 231 f.680
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‘divergence’ till att betyda ‘a phenomenon of  ”diversity” and ”pluralism”,’  intar en likaledes, 681

om än till fullo oavsiktlig, profetisk dimension.   682

IV. Avfällingen 

Cappellettis programmatiska konferens och samlingsvolym närmar sig därmed en avslutande 
deltagares bidrag och det är ingen annan än den i kapitlet tidigare omnämnde Otto Kahn-
Freund. Han var vid tillfället för konferensen emeriterad professor i Oxford och kunde blicka 
tillbaka på en lång gärning. Följande diskussionen inleder med hans föredrag, ‘Common Law 
and Civil Law – Imaginary and real obstacles to assimilation.’  Avslutningsvis bereds 683

Cappelletti åter ordet. Med tanke på den betydelse som avhandlingen tillmäter Kahn-Freunds 
syn på comparative law, så hänvisas även till hans programförklarande inaugural lecture 
‘Comparative Law as an Academic Subject’i Oxford 1965.   684

10. Otto Kahn-Freund, comparative law. Kahn-Freund utgår i sin installationsföreläsning 
‘Comparative Law as an Academic Subject’ från ett syfte som tangerar Merrymans syn på 
ämnet, och som därmed skiljer sig paradigmatiskt från Cappellettis diritto comparato samt 
Zweigert och Kötz och Zimmermanns Rechtsvergleichung. Slutsatserna följer i enlighet och måste 
med viss nödvändighet visa sig inkommensurabla med de övrigas. Synen på disciplinen och 
dess lärande och forskande uppdrag klargjorde han i denna föreläsning, och det finns därför 
anledning att ta sin utgångspunkt i denna.  

 Cappelletti, New Perspective for a common law of  Europe, s. 11 f.681

 Det förtjänar att hänvisa till Merrymans bok från 1969, The Civil Law Tradition. An Introduction to the Legal Systems 682

of  Western Europe and Latin America (Stanford 1969, 2nd ed. 1985). Merryman klargör i sitt förord, att boken tar upp 
‘“prevailing” attitudes.’ Anledningen är hans kritiska förhållningssätt, kopplat till en önskan att inte låta en sådan kritisk 
granskning drabba mer sofistikerade jurister. ‘There is the common run of  lawyers,’ fortsätter han, ‘and there is the 
sophisticated, critical jurist at the growing point of  legal thought. Sophisticated jurists always constitute the smaller and less 
representative group, but even in the most backward nation one can expect to find a few lawyers who will honestly say: “I 
don’t think that way at all.” In a more advanced civil law nation like France or Germany, the proportion of  enlightened and 
liberated lawyers and the extent to which the legal order has freed itself  of  the defects of  the tradition will be greater. That 
is another indication of  the atypicality of  France and Germany. This book, however, is about the way the common run of  
lawyers in the civil law world generally think, even though the avant-garde of  legal thought tells them they are wrong.’ Dessa 
‘avant-garde’ och ‘sophisticated, critical jurist[s] at the growing point of  legal thought’ nämner han sedan vid namn, när han 
i samma förord tackar några ‘outstanding comparative lawyers,’ ibland dem Mauro Cappelletti, Konrad Zweigert och Hein 
Kötz, som samtliga ‘kindly read the manuscript and suggested a number of  changes that improved it.’ (s. x.). Redan i första 
kapitlet träder emellertid en annan Merryman fram, med en kritik, som alltså redan 1969 kommit på plats, och som bekräftas 
så, får man förmoda, ofrivilligt ett knappt decennium senare vid kollokviet i Florens, av just en av de ‘sophisticated, critical 
jurist[s],’ Mauro Cappelletti: ‘It should be added that many people believe the civil law to be culturally superior to the 
common law, which seems to them to be relatively crude and unorganized. The question of  superiority is really beside the 
point. Sophisticated comparative lawyers within both traditions long ago abandoned discussions of  relative superiority or 
inferiority. But it is to the point that many people think that their legal system is superior to ours. That attitude itself  has 
become part of  the civil law tradition.’ (s. 3) Orsaken till kritiken kan mycket väl ligga i de problem han erfarit med den i 
mångt skiljaktiga utgångspunkten för hans arbete. Merryman klargör på föregående sida sin syn på ‘legal tradition,’ som 
torde redan då ha varit typisk för en lawyer, och som återkommer i 1978 års kollokvium: ‘A legal tradition […] is not a set of  
rules of  law […] Rather it is a set of  deeply rooted, historically conditioned attitudes about the nature of  law, about the role 
of  law in the society and the polity, about the proper organization and operation of  a legal system, and about the way law is 
or should be made, applied, studied, perfected, and taught. The legal tradition relates the legal system to the culture of  
which it is a parial expression. It puts the legal system into cultural perspective.’ (s. 2).

 Kahn-Freund, Common Law and Civil Law – Imaginary and real obstacles to assimilation, s. 137–168.683

 Otto Kahn-Freund, ‘Comparative Law as an Academic Subject.’ An inaugural lecture delivered at Oxford on May 12, 1965, 684

Law Quarterly Review, Vol. 82, 1966, s. 40–61.
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Kahn-Freund inleder med att förklara disciplinen utgöra ett slags icke-ämne. Det finns 
ingen law som är comparative. Däremot kan ämnet sägas utgöra ‘a variety of  methods of  looking 
at law,’ och även om han erfarit ett växande intresse för ämnet från praktiskt håll, vågar han sig 
på slutsatsen, att den metod han åsyftar gäller ‘especially ... looking at one’s own law.’ Denna 
betydelsefulla avgränsning sker emellertid inte i något vakuum, som ägde disciplinen någon 
universell innebörd, utan hör hemma i en specifik tid och ett specifikt rum. Som han beskriver 
förutsättningarna, utgår ämnet från ‘the gift of  freedom,’ manar till eftertanke, väcker frågor 
om ‘the full responsibility that [such] freedom entails,’ och vars ‘choice of  subject and the 
choice of  method’ därför måste betraktas som ‘inevitably conditioned by the past experience 
of  him who makes them.’ Denna medvetenhet kan, enligt Kahn-Freund, inte tas för given: ‘if, 
but the “if ” is essential, it is raised to the level of  consciousness.’   685

Att denna medvetenhet, detta ‘if ’, inte kan tas för given, antyds ej endast genom 
Cappellettis inbjudan till så paradigmatiskt skilda kunskapsparadigm som Coing och Merryman, 
som han sedan ägnar ett inledningskapitel åt att förvrida till presumerat enhetlig syftes-
konception, i enlighet med Coing et alii, utan kunde sägas gälla som något allmänt, som om 
förevaron av ett ord per viss automatik beredde utövaren tron på sin egen utövnings universal-
iserbarhet och överförbarhet. Det räcker med att påminna om rektor Fritz Pringsheims 
förklaring till juridikstudenterna i Freiburg 1966, det vill säga i den samma tid som Kahn-
Freund höll sin föreläsning, att Rechtsvergleichung var så självklart, att ‘[r]echtswissenschaftliches 
Arbeiten ist heute ohne Rechtsvergleichung nicht mehr denkbar.’  686

Legal studies äger emellertid sina egna referensramar, i synnerhet utifrån ledmotivet att ämne 
och metod är ‘inevitably conditioned by the past experience of  him who makes them,’ där en 
lawyers erfarenheter med viss nödvändighet skiljer honom från juristens. Därmed inte sagt, att 
vissa aspekter antyder anknytningspunkter, exempelvis känslan av att hamna ‘outside the 
labyrinth of  minutiae in which legal thinking so easily loses its way,’ med ett synfält som möjlig-
gör en annan utgångspunkt, men även synen på ämnet som en juridisk hjälpdisciplin, där 
komparatisten kan inta rollen av ‘assistant […] for an investigation enabling the international 
lawyer to see how far they are truly ”comparable” in the sense of  the fulfilment of  needs and 
of  the performance of  international obligations.’  687

För Kahn-Freund handlar comparative law inte om något av dessa mer konstruktivt 
formulerade syften, utan om något som tydligare anknyter till en allmänvetenskaplig syn på 
kunskap, nämligen att lära känna sig själv, eller, annorlunda uttryckt, ‘the help which compara-
tive studies can give towards a better understanding of  English law.’ För att tydliggöra ämnets 
syfte, jämför han de avsedda studierna med att lära sig ett främmande språk: ‘A man who 
knows no language except his own is far less able to appreciate its beauty and to understand its 
structure than he who can compare it with the languages of  other nations. The achievements 
and the shortcomings of  English law can be better seen by those who know something about 
foreign legal systems,’ påpekar han, och menar att en sådan student blir bättre rustad, att förstå 

 Kahn-Freund, Comparative law as an academic subject, s. 40–42 och 59.685

 Fritz Pringsheim, ‘Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung und Rechtsphilosophie,’ i Studienführer der Universität Freiburg i. 686

Br. 1966, s. 33, cit. i Hans Thieme, ‘Bewahrung und Fortschritt. Zum Studium der Rechtsgeschichte im Rahmen der 
juristischen Ausbildung,’ Juristenzeitung, 23. Jahrgang der Deutschen Rechts-Zeitschrift und der Süddeutschen Juristen-
Zeitung, Sonderheft zu Fragen der Studienreform, november 1968, s. 26.

 Kahn-Freund, Comparative law as an academic subject, s. 40 och 59.687
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de regler som är ‘essential for the purposes of  the law and what rules are accidental, products 
of  history and tradition.’   688

Till skillnad från den konstruktiva ansatsens juridiskt extenderande verkan, antyder 
självinsikt och perspektiv som ledmotiv en öppning mot en internt förankrad externkritisk 
granskning. I enlighet med tanken om ett studium, ‘inevitably conditioned by the past 
experience of  him who makes them,’ ställs åter igen fokus på det kritiskt självreflexiva: ‘it is 
often far more important to ask: who is doing it? than: what is being done?, and a comparative 
analysis of  legal techniques may be an important contribution to finding the structure and the 
locus of  power in a given society.’   689

11. Allmänvetenskaplig kunskapspremiss. Det skall nu inte göras gällande, att Kahn-Freund 
medvetet tar ställning för vad som i denna avhandling benämns en ickekonfessionell 
studiepremiss, men det skall göras gällande, att hans ämne rör sig i liknande tankebanor och 
kunde utan besvär utgöra en grund för en bredare koncipierad allmänvetenskaplig disciplin. 
Framför allt ställer han öppet frågan om syfte: ‘Institutions and doctrines, statutes and judicial 
decisions will have to abide this question: what is your purpose, what interests do you protect, 
and how do the various legal techniques impinge on the effective achievement of  those 
purposes and on the articulation or concealment of  those interests?’ Det föreligger inga 
problem att nyttja sig av en funktionell metod.  Tvärtom. De ställda frågorna gör den nöd690 -
vändig, i likhet med analogi och andra vetenskapliga redskap. Det viktiga är att dessa intellekt-
uella processer inte underställs konfessionellt betingade konstruktiva syften.  

Att så icke är fallet, antyds av hans allmänvetenskapligt formulerade inbjudan till vad som 
ofta benämns tvärvetenskap, men som mer ändamålsenligt kunde formuleras i termer av en 
‘mutual living contact […] between the representatives of  all the social sciences of  which that 
of  the law is but one.’ Hans personliga erfarenhet av ‘[r]ubbing shoulders with economists and 
sociologists, political scientists and social anthropologists’ är att det hjälper en lawyer att se 
bortom ‘law as a self-contained unit which develops itself  out of  itself.’ Utan denna ‘mutual 
contact’ ser han ingen möjlighet, att ‘acquire certain opinions on what comparative law could 
and should do.’ Det fordras därför av komparatisten, att inta en ‘detached point from which the 
law appears in perspective, as a product shaped by society whose needs it is destined to serve,’ 
för att ‘see the law from without, and not only from within,’ och för detta fordras en 
kunskapsskeptisk utgångspunkt.   691

12. Kahn-Freund som konfirmerad Rechtswissenschaftler, konverterad lawyer. Läsaren skönjer 
Kahn-Freunds egen resa från Rechtswissenschaft till livet som barrister och professor i hans 
anmodan till ‘[s]cepticism towards the Continental exaltation of  the ”science of  the law” and 
towards the English exaltation of  the ”judicial authority”,’ en ‘inclination [that] will be strength-
ened if  – as happens to be my own case – he has actually lived in two or more legal systems 
and if  he has been forced to compare how things work.’ Den eftersträvade inställningen som 
utgår från vad Kahn-Freund benämner ‘[t]he traumatic experience of  the comparatist,’ och som 
alltså är att förstå som hans egna resa, kan sammanfattas med ordet ‘curiosity,’ och tar sig två 

 Kahn-Freund, Comparative law as an academic subject, s. 59 f.688

 A.a., s. 51.689

 A.a., s. 45 och 54.690

 A.a., s. 43 ff.691
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konkreta uttryck. Det ena är att fokus måste sättas på vad han benämner ‘legal technique’ 
snarare än på lagar eller regler. Det andra är en relativisering, en i grund likgiltig inställning till 
hur det ser ut i främmande land eller epoker. Komparatistens syfte är inte att moralisera utan att 
orientera, problematisera och få studenten att reflektera. Utifrån en jämförelse av skilda fråge-
ställningar, kan han ‘convey to his students a sense that the frontiers of  their own law are a 
product of  history, that they have shifted in the past and are likely, with varying social needs, to 
shift in the future.’  Det sagda kunde lika väl ha kommit från Merrymans penna.  692

Det är mot bakgrund av denna programförklaring, som man har att se Kahn-Freunds 
bidrag till Cappellettis konferens. Han kommer, likt Merryman, från en i grund väsensskild 
disciplin, men får acceptera att låta sitt bidrag samlas under ett och samma paraply, som funnes 
där en enhetlig komparativ juridisk disciplin för samtliga deltagare. Att han bemöts som ett 
slags de facto heretiker torde gälla som förutsägbart, givet hans ingång till ämnet. Han tar inte 
vägen över de kontinentaleuropeiska deltagarnas konstruktivt betingade likhetspresumtion, utan 
ställer helt enkelt fel fråga, när han fokuserar på det för den interna självbilden centrala, och 
utifrån denna söker, att göra common law ett slags rättvisa utifrån en lawyers egna erfarenheter. 
Därmed hamnar han följdriktigt i något mer empiriskt konstaterbart, en olikhet, som inte 
behöver jämkas, utan kan tillåtas att betraktas ‘as the outcome of  the social and political history 
and the social and political environment in which they grew and exist.’  Att Cappelletti 693

angriper denna ståndpunkt utifrån tanken, att ‘[m]aintaining such differences, even when they 
reflect divergences ”in political or social organizations or in cultural or social mores,” would 
have more to do with invidious conservation of  discrimination than with a sound respect for 
pluralism,’  klargör med all önskvärd tydlighet hur dessa två må benämna sig komparatister, 694

men tjänar skilda herrar.  
13. Lawyerns utgångspunkt: ‘legal technique’. Kahn-Freund tar alltså sikte på ‘legal technique’ 

och konstaterar ej endast en olikhet, utan även hinder för en mer egentlig förståelse. Dessa 
hinder ‘to mutual understanding are of  a different character, different not only in degree, but in 
kind.’ Med andra ord, det handlar för Kahn-Freund, som för denna avhandling, ej endast om 
skillnad i kunskapens grad utan även i kunskapens art. Poängen med att sätta fokus på ‘legal 
technique’ skönjer man genom exemplet Skottland, vars ‘substance of  much of  its private law 
belongs to the ”civil law” family, but its legal method is much more akin to (though not 
identical with) that of  the English common law.’  Rekommendationen följer i enlighet, 695

nämligen att ta kontextualiseringen på större allvar, inte som något som måste jämkas bort i ett 
konstruktivt ärende, utan betraktas i dess egna ljus. Ernst Rabels,  Walter Erbes  och 696 697

Zweigert och Kötz  tidigare diskuterade grundvetenskapliga ambitioner, vad man med en 698

modern term kunde benämna ‘thick description’, sätts därmed i ett väsensskilt annorlunda 
sammanhang av kunskap för sin egen skull, och följaktligen av mer allmänvetenskaplig karaktär.  

 A.a., s. 45 f. och 55 f.692

 Kahn-Freund, Common Law and Civil Law – Imaginary and real obstacles to assimilation, s. 168.693

 Cappelletti, New Perspective for a common law of  Europe, s. 9.694

 Kahn-Freund, Common Law and Civil Law – Imaginary and real obstacles to assimilation, s. 138 f. n. 6.695

 Rabel, Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung, s. 88 f.696

 Erbe, Der Gegenstand der Rechtsvergleichung, s. 221 ff.697

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 36, cit. Ernst Rabel, Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung, Hueber 1925, s. 3 ff.698
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När Kahn-Freund därför tar upp ‘the perhaps most essential difference [which] lies in the 
[…] expectation that in Continental countries principles are laid down by legislation and some 
of  the details in judgments, whilst in the common law world the lawyer looks for his principles 
in the ”cases”, and the statutes merely fill in details, the ”case law” playing the role of  the 
Codes on the Continent,’ medger han öppet, att uttalandet ‘not only exaggerates and over-
simplifies, but is also of  diminishing validity.’ Det måste likväl betraktas i ljuset av de ‘obstacles 
to European legal understanding,’ som inte får jämkas bort medelst ett inre förenhetligande 
tvång, utan i ljuset av en olikhet, som eventuellt saknar ‘prospect for decisive change’ och vars 
‘essential difference between subjective informality and objective anonymity remains and will 
not easily disappear.’   699

Kahn-Freund fortsätter på den deskriptivt inslagna banan beträffande ‘[t]he differences in 
legislative style,’ vilka han menar torde utgöra ‘an obstacle which is in one way less, in another, 
more formidable than that erected by differences in judicial styles.’ Det förtjänar att påminna 
om hur Zweigert och Kötz relegerar skillnader i ‘statutory drafting’ till karakteriseringen av det 
engelska som ett slags Entartete Kunst, utan att problematisera det hela på ett djupare plan.  700

Kahn-Freunds mer deskriptivt betingade ansats erbjuder därför ett helt annat perspektiv: ‘[T]his 
difference in styles reflects differences of  interpretation, and the differences in interpretation 
reflect differences in judicial attitudes towards the purposes and functions of  legislation.’ 
Därmed inte sagt, att Kahn-Freund motsätter sig en konvergens, han antyder att en sådan 
mycket väl kunde vara på gång, men väl att en konvergens måste ses i ljuset av rent faktiska 
hinder. Som han uttrycker det, ‘[t]o make an obstacle articulate is the first step towards 
overcoming it.’   701

14. Legal education. När Kahn-Freund sedan granskar skillnaderna, problematiserar han dem. 
‘The principal difficulty facing this Colloquium seems to me to find the narrow path which 
avoids the pitfalls of  overestimating and of  underestimating the practical importance of  this 
contrast.’ Därmed hamnar han i frågor om legal education. Det handlar för hans del om dennas 
starkt kasuistiska karaktär, vars ‘thought processes […] are based on analogical and not on 
deductive reasoning,’ vilket i sin tur bottnar i den praktiska verklighet som en lawyer med tiden 
möter, oavsett om frågan gäller ‘is there a case, a precedent?’ eller om man hamnar ‘in the 
presence of  a statute,’ och där undervisning följdriktigt anpassas till att handla om att bli 
‘brought up to reason that way.’ Han utesluter nu inte att ändring kan ske inom juridisk 
undervisning, en pedagogisk justering som kunde göra kontinental undervisning mer kasuistisk 
medan starkare fokus kunde sättas på lagtext i engelsk undervisning, men dessa eventuella 
förändringar måste likväl ställas i relation till den betydelse som undervisning har på unga 
människor, nämligen att i dem fostra en ‘instinctive inclination.’   702

 Kahn-Freund, Common Law and Civil Law – Imaginary and real obstacles to assimilation, s. 154 f.699

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 267.700

 Kahn-Freund, Common Law and Civil Law – Imaginary and real obstacles to assimilation, s. 156 ff.701

 A.a., s. 151 f. och 153 f.702
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V. Kunskapens träd och förbjuden frukt 

Diskussionen har nu ankommit den punkt, där vägarna definitivt skils åt. Det handlar om 
kunskapens syfte, vilket blir en paradigmatisk vattendelare. Frågan läsaren bör ställa sig är, i vad 
mån det juridiska studiet eller den juridiska forskningen bör tillåta studenten eller forskaren att 
äta av kunskapens träd eller om frukten är förbjuden.  

15. Kunskapens syfte och skilda vägar. Kahn-Freund påminner läsaren om, att insikten om 
undervisningens betydelse var något mer allmänt, genom att citera Zweigert och Kötz kring 
betydelsen av ‘teaching methods and habits of  reasoning’ utifrån tanken om ‘”Le style, c’est la 
loi.”’  De framstår därmed som helt ense i det deskriptiva arbetet, om behövligheten av vad 703

som i andra sammanhang benämns ‘thick description’ som utgångspunkt. Det som skiljer dem 
åt är synen på hur de bör använda denna kunskap, i egenskap av framarbetad juridisk kontext-
ualisering. Där Kahn-Freund tillåter sig att stanna vid det deskriptiva stadiet,  måste Zweigert 704

och Kötz så att säga våldföra sig på sin erhållna ‘thick description’ genom att förvrida den i 
tjänst hos ett konstruktivt syfte. Detta syfte förpliktigar dem till förändring, förbättring, kanske 
rent av förädling. Som de uttrycker saken beträffande undervisning: ‘From this it follows that 
we must integrate comparative law into the teaching of  national law.’   705

16. Självinsiktens kunskapsskeptiska och skadebegränsande komparativa syfte. Givet Kahn-Freunds 
syn på Comparative Law som i första hand ett medel till självreflexion och -kännedom, saknas 
anledning att beakta något annat konstruktivt syfte än det konstruktiva som kunde ligga i en 
djupare förståelse av det för studentens övriga studier främmande. Det faller snarare på 
undervisningen, att verka skadebegränsande, ‘a duty to warn and a duty to encourage, a duty to 
teach students not to be lured by homonyms and not to be afraid of  synonyms,’ utan att för 
den skull förneka samstämmighet, ‘to recognise a synonym when he sees it and not to be 
frightened by unfamiliar words which conceal familiar institutions,’ och därmed även välkomna 
funktionella eller analoga perspektiv: ‘This warning and this encouragement – how can they be 
achieved unless the process of  comparison is functional throughout? Unless, that is, what is 
being compared is not that which is formulated and said but that which is being done?’ Det 
handlar om problemformulering. ‘[I]t is [the student’s] task to compare not only answers, but 
questions and to seek to find out what questions are in one, but not in another society 
considered as legal questions, and why. If  he does that, he can convey to his students a sense 
that the frontiers of  their own law are a product of  history, that they have shifted in the past 
and are likely, with varying social needs, to shift in the future.’ Detta fordrar en öppenhet i tid 
och rum där ‘[l]egal history shows how variable they are in time, comparative law how variable 
they are in space.’   706

Olikheten mellan dessa skilda syften framträder tydligt när Zweigert och Kötz klargör 
ambitionen, att lägga om undervisningen till något harmoniserat och universellt genom att helt 

 A.a., s. 154.703

 Vivian Curran, som har lanserat tanken om ‘cultural immersion’, starkt påverkad av Kahn-Freund, ger uttryck för just 704

denna syn på Comparative law: ‘I suggest an approach to comparative analysis which (1) formalizes the émigrés’ practice of  
steeping themselves in target legal cultures; but (2) contrary to the émigrés’ practice, allows for findings of  irreducible 
differences among legal cultures. In studying the nature of  the comparative act, I also suggest the centrality of  comparison 
to legal analysis in general.’, Curran, Cultural Immersion, s. 44.

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 23.705

 Kahn-Freund, Comparative law as an academic subject, s. 52–56.706
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enkelt skriva om ‘‘national’ textbooks […] in the light of  comparative law, and that in the long 
run all teachers of  law should master the comparative method so as to obtain the necessary 
information for themselves.’  Som noterats ovan, finner man Cappelletti, Coing och Sacco 707

samlade bakom denna reformtanke. ‘Consider the point made by the next reporter, Professor 
Sacco; that the most important unifying factors are the doctrine and legal education; and 
remember also Professor Coing’s conclusion, mentioned above, that a common law begins with 
a common training of  lawyers, that, indeed, ”European law” must be preceded by a ”European 
legal education”.’  Som Kahn-Freund utvecklar sin talan kring förekomsten av ‘false déjà vu 708

[as] one of  the greatest sources of  error in comparative law,’ ser han det som sin plikt, att, rakt 
motsatt sina kontinentala kollegors likhetspresumerande föredrag vid Cappellettis konferens, 
klargöra ‘that un contrat is not a contract, that […] ”domicile” is anything but ”domicile,” and to 
think that a French tribunal administratif has more than the name in common with what we here 
commonly call administrative tribunals is an error which the illuminating writings of  Professor 
Hamson at Cambridge have made unpardonable.’   709

Dessa exempel handlar tydligt om fördjupad förståelse och självinsikt, och kunde sägas 
utgöra det kanske tydligaste exemplet på det bruk studenten kan ha av kunskap för dess egen 
skull. Denna kan sedan ställas i relation till den typ av kunskap, som måste förvridas i enlighet 
med idealistiska premisser om a priori formulerade inre sammanhang, eller utifrån konstruktivt 
presumerade behov av att jämka innebörder i tjänst hos förnumna politiska imperativ. Man 
kunde jämföra dessa två och klargöra den motsatta synen på skada som de ger uttryck för. 
Kahn-Freunds skadebegränsande utgångspunkt tar sikte på att i möjligaste mån överlåta 
eventuell förvridning och tendens till studentens initiativ. Vad studenten gör med sin kunskap 
den dag han lämnar universitetet, angår med andra ord inte läraren. Omvänt, ser Zweigert, 
Kötz, Cappelletti, Coing, Sacco med flera det som sin plikt, att nyttja sin lärostol för att ej 
endast skriva om läromedel i enlighet med en politisk programförklaring utan därefter även ex 
cathedra styra och rikta studentens självbild, och med den hans lojalitet gentemot en viss juridik, 
innan det är för sent och studenten lämnar universitetet utan att ha präglats i rätt riktning.  

17. Forskning och undervisning. Kahn-Freund återkommer med sin skadebegränsande syn på 
komparativ kunskap till konferensen i Florens 1978, genom att föra över, vad han 1965 
formulerade som ett pedagogiskt ledmotiv, till att gälla som forskningspremiss inom ramen för 
det europeiska samarbetet. Tonen förändras i enlighet. I mötet med studenten, handlar det om 
ansvaret, att hålla fingrarna borta från en praktiskt nyttobetingad iver att söka påverka, eller rent 
av störa, studentens politiska tillblivelse. Inför en grupp professorer, vars gemensamma 
nämnare utgörs av en från katedern utgående reformiver medelst ett tendentiöst kunskapsbruk, 
blir det skadebegränsande till en illa dold förmaning, att lyssna på dem som reformen berör, 
snarare än att fatta beslut utifrån idéer koncipierade i det abstrakta.  

Kahn-Freund vänder därmed på prioriteringen, genom att låta frågeställningen göras 
avhängig ‘social necessity,’ allt medan medlet, det vill säga ‘the road to be travelled from the 
question to the answer,’ tillåts formuleras utifrån ‘juristic doctrines and methods.’ Ett socialt 
problem är viktigt för dem det berör. Det innebär att frågan, i vad mån ersättning för personlig 

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 23 f.707

 Cappelletti, New Perspective for a common law of  Europe, s. 6.708

 Kahn-Freund, Comparative law as an academic subject, s. 52.709
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skada vore att betrakta ‘as ”contractual” or ”delictual” is […] important for the legal profession 
(and for no one else).’ Det följer av denna logik, att en väsentlig skillnad inom ‘legal method’ 
eller ‘technique’ mellan länder på kontinenten och England, är av betydelse, för att undvika 
negativa konsekvenser för den, vars ‘legal method’ reduceras bort medelst kunskapsförvriden 
jämkning. Kahn-Freund tar, likt Merryman, sin lawyer i försvar och ber de samlade juristerna, att 
förstå den uppoffring som juristens konvergens innebure för en lawyer: ‘Membership in the 
Community forces the English legal profession – very much contre coeur – to subject the 
principle of  precedent to an exception not of  its own making. This illustrates the point I wish 
to make: the differences in approach to law making by the Courts need not be a legal obstacle 
to rapprochement in Europe, but it is an obstacle to mutual understanding.’   710

Den uppkomna situationen, av vad som måste betecknas som en upplevd obalans, eller 
dissonans, inom ramen för en europeisk konvergens eller harmonisering, föranleder Kahn-
Freund att föreslå ett slags behovsprövning. Givet utgångspunkten, att ‘[t]he selection of  areas 
of  law to be harmonised must be dictated by practical requirements and by nothing else,’ följer 
slutsatsen, att ‘[t]he harmonisation of  fundamental principles of  private law, of  the general 
principles of  the law of  contract, tort or property, of  family law or of  the criminal law does not 
belong to these requirements.’ Anledningen är uppenbar: ‘It is not needed for a functioning and 
successful economic community. It would not even be a requirement for a political community, 
not even for a very close federation.’   711

För att understryka denna principiella utgångspunkt, påminner Kahn-Freund om 
förhållandet England-Skottland och hur absurd antydan vore, ‘that they have been either 
aggravated or alleviated by the separate existence of  a Scottish and an English law of  contract, 
tort (delict) and property, criminal law, court organisation and procedure, or even […] family 
law.’ Besvarandet av denna på egen väg ställda retoriska fråga bereder Kahn-Freund slutsatsen, 
att harmoniseringen av hela rättssystem eller ens -områden, är, ‘from the point of  view of  the 
political, economic and cultural future of  Europe, a work of  supererogation, and, moreover, 
the work perhaps more of  a Sisyphus than of  a Hercules.’   712

18. ‘A conflict of  basic attitudes’. Kahn-Freund upplevde att han i Florens stod inför ‘a conflict 
of  basic attitudes.’ Och även om dessa ‘attitude conflicts’ tar sig mer konkreta uttryck i form av 
exempelvis en engelsk rättsprocess, som kan ‘look as different from a French or German trial 
[…] as if  it took place on another planet,’ eller mer diffusa, som vore ‘legal method […] 
embedded in the social mores,’ berör de även en tydlig politisk dimension. En pragmatisk 
hållning fattar inte beslut utifrån abstrakta idéer eller dogmatiska tvångstankar, utan utifrån mer 
verklighetsnära och vardagligt konkreta behov. När Kahn-Freund bemöter spörsmålet hur 
mycket förändring som är möjlig, betonar han följdriktigt, att det är enklare ‘to get agreement 
on action than on principles or conviction.’ Doktrin låser juristen, ‘as he may cling to the 
religious beliefs he learned at his mother’s knees.’ ‘[P]ractical details,’ däremot, förblir 
‘negotiable.’ Och sätts fokus på ‘the practical details,’ kan ‘the diverse doctrinal foundations […] 
look after themselves.’ Rekommendationen är otvetydig: ‘The line between what is to be and 

 Kahn-Freund, Common Law and Civil Law – Imaginary and real obstacles to assimilation, s. 148–151.710

 A.a., s. 141.711
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what can usefully be unified must – I make no apology for repeating it – be drawn pragmatic-
ally and flexibly, not dogmatically or rigidly.’   713

Det är värt att påminna om hur Kahn-Freund, likt ekumeniskt verksamma komparatister, 
nyttjar historisk erfarenhet för att ge stöd åt sin argumentation, men hur han, olikt ekumeniskt 
verksamma komparatister, lyfter fram de skillnader som vuxit fram historiskt, och som därför 
enligt honom påkallar den försiktighet som präglar hans allmänna hållning. Han illustrerar detta 
med en historisk utvikning kring det publika och det privata, utifrån ett språkligt påpekande: ‘”
Separation of  powers” and ”séparation des pouvoirs” are – needless to say – very different things. 
The political history of  England or of  the United States shows the need for protecting the 
judiciary against the executive; French political history shows the need for protecting the 
executive against the judiciary.’ Dessa skillnader menar han även bottna i något djupare folkligt 
och medborgerligt. Därutöver föreligger även skilda syner på staten, exempelvis ‘the presence 
in all Continental countries and the absence in the common law world of  the notion that the 
government has the inherent power to govern, the administration the inherent power to 
administer, in short, that institution of  puissance publique which the common law has rejected for 
almost 300 years,’ och i denna diskrepans framträder enligt hans mening ‘the most real 
difference between the common law and the civil law approaches.’   714

19. Försiktighet inför förståelsen av det främmande. De eventuella slutsatser som kan dras av 
denna historielektion, saknar för härvarande sammanhang relevans. Kahn-Freund lyfter fram 
en ‘fundamental’ ‘difference [that is] rooted in political history,’ och som han menar rent 
faktiskt kunde överbryggas, givet det önskvärda i ett rapprochement. Poängen är emellertid inte 
det möjliga i sig, utan den detta arbete föregående djupare förståelsen av det främmande. 
Detsamma gäller frågan, i vad mån hans strävan att bedriva deskriptiv historieskrivning utan 
konstruktiv ingrediens lyckas honom. Det kunde göras gällande att han, likt Merryman 
tendentiöst överdriver skillnaderna i syfte att motverka konvergens. Man kan tycka, att han även 
överdriver skillnaden mellan Rechtsstaat och rule of  law, i relation till det administrativa, när han 
lyfter sådana aspekter som ‘overtones of  the word ”court” as contrasted with ”tribunal” to get 
the ”feel” of  this mystique.’ Men det får inte förta den mer centrala lärdomen beträffande själva 
strävan efter en rent deskriptiv, och i så måtto politiskt neutral, historielektion, i tjänst hos en 
mer allmänvetenskaplig tankegång om att söka en ‘mutual understanding.’  Det är en sak att 715

inte lyckas, en annan att ej ens försöka.  
Rekommendationen följer i enlighet med hans historielektion: ‘No amount of  planned or 

unplanned ”harmonisation” can expunge the traces of  political and social, as distinct from 
purely legal, history.’ Konsekvensen av att problematisera ej endast juridiska skillnader, utan 
även av att sätta juridik i ett större allmänhistoriskt sammanhang, för dem, som, likt Cappelletti, 
bemöter förenhetligande utifrån det inre tvång som ligger i en, utifrån ett konstruktivt syfte, a 
priori postulerad likhetspresumtion, måste ha varit djupt nedslående: ‘No amount of  European 
supranational legislation can remove the fact that ”Europe” is only at the very first beginning 
of  the road to unity in more than a formal sense.’   716

 A.a., s. 145 ff.713

 A.a., s. 158 ff.714

 A.a., s. 160 ff.715

 A.a., s. 163 f.716
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VI. Avfallet 

Det måste hållas i åtanke, hur nära den kyrkliga ekumeniken Zweigert och Kötz ligger, allt 
medan Kahn-Freund knappast ens kunde figurera i ett ekumeniskt sammanhang, av den enkla 
anledningen, att kyrklig enhet saknar reellt praktiskt värde. Zweigert och Kötz företräder ett 
behov som tar sig mer metafysiska uttryck, som utgjorde enhet ett politiskt, närmast religiöst, 
imperativ, och det är just den relativa frånvaro av metafysik och teleologiskt a priori styrd juridisk 
forskning, som präglar Kahn-Freunds utgångspunkt. Som föreslås i det följande, torde denna 
inställning kunna tillskrivas hans beslut att bli barrister.  

20. Skilda kunskapsparadigm. Det förtjänar att åter fästa blicken på det allmänvetenskapliga 
bildningsideal Kahn-Freund uppställer som ledmotiv för Comparative law i sin installations-
föreläsning, och som tar sig uttryck i värderingen av studentens fördjupade självinsikt. Det 
gäller att hjälpa studenten, att ‘jump over the little walls which have been built everywhere,’ för 
att på den vägen underlätta förståelsen av den juridik han har, ‘to teach and to write about.’ En 
sådan målsättning är endast begriplig om den sker mot bakgrund av en juridik som är mottaglig 
för en sådan prioritering. Det är detta som fattas Zweigert och Kötz, Cappelletti och 
Zimmermann, skolade som de är ‘in a tradition of  law as a system.’  

 Kahn-Freund är en av ytterst få med en direkt personlig erfarenhet av två så oförlikneliga 
kunskapsparadigm. Det var ‘law as a system’ som präglade Kahn-Freund, innan han flyttade till 
England och blev barrister. Detta skedde i tillräckligt unga år för att den avprogrammering som 
fordrades alls var möjlig. Han menar att skillnaden rör sig på ett fundamentalt plan: ‘In [the 
English] intensely unacademic atmosphere man-made classifications are likely to be seen as 
what they are: intellectual tools to be used and, if  necessary, to be cast aside.’ En sådan 
inställning benämner han ‘a spirit of  sober conceptual nominalism.’ Den lärde honom att 
förhålla sig skeptisk till de ‘”essences” or ”realities” ”inherent” in the law,’ som var en självklar 
del av det rechtswissenschaftliche ‘system’ han fick med sig från Tyskland.   717

Det går inte att missta sig om Kahn-Freunds lojalitet. Den ligger med den common law han 
verkar inom samt den comparative law han har att företräda. Men det som är en fördel i det egna 
kan visa sig utgöra ett oöverstigligt hinder vid mötet med det främmande. Det må alltså vara 
‘the good fortune of  English law students that they need not (and I hope never will) bother 
their heads about such absurdities as ”essence” (das Wesen) or the difference between public and 
private law,’ men denna ‘good fortune’ bereder dem även en djupt skeptisk inställning till den 
Cappelletti som knappt förmår att leva utan ‘such absurdities,’ Gorlas ‘regrets’ icke att 
förglömma.   718

Frågan måste ställas i vad mån skilda paradigm kan mötas. Om det stämmer, att ‘[English] 
academic lawyers are all too easily seduced by the lure of  law as a jeu d’artifice or as a jeu d’esprit, a 
box full of  highly intellectual games played in an artificial vacuum so as to sharpen everybody’s 

 Kahn-Freund, Comparative law as an academic subject, s. 54.717

 ‘The foregoing general account of  these resemblances and common features, while purporting to delineate the proper 718

historical perspective from which to look at the comparison between Continental and English laws, also intends to promote 
along the same lines further researches aimed at restoring, so to say, the mosaic of  the ‘European common law’, by putting 
together its dispersed and (regrettably) broken pieces.’, Gino Gorla and Luigi Mocca, ‘A ‘Revisiting’ of  the Comparisons 
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wits without being too much troubled by the realities behind it,’  måste frågan ställas hur man 719

löser de problem som uppstår, när denna ‘nominalism’ har att möta det ‘teleological element’ 
eller de ‘”essences” or ”realities” ”inherent” in the law,’ som tarvar ‘the realities behind it’ för 
att alls bottna. Kan lawyern på ett djupare plan verkligen förstå juristen? Och omvänt, juristen 
lawyern? På vilket plan, om alls, förmår Cappelletti och hans kollegor att möta Kahn-Freund och 
hans lawyers?  

21. Inkvisitorn. Det är en sak att deskriptivt sammanfatta ett annat paradigms problem-
atisering av ‘methodological differences’ och ‘social, political and economic exigencies,’  en 720

annan att låta det stå oemotsagt. Det förmådde inte Cappelletti. Utifrån den illa dolda 
anklagelsen mot Kahn-Freund, att hans råd att hasta långsamt ‘would have more to do with 
invidious conservation of  discrimination than with a sound respect for pluralism,’ följde en 
anmärkningsvärd likhetspresumerande korrigering av hans till synes av Cappelletti upplevt 
starkt förfelande bidrag: ‘It is a matter of  fact […] but it is also true that […] ’, ‘the difference 
[…] is indeed an important one […] It is however […] ’ Till detta kom en programförklaring 
som till fullo tangerar Zweigert och Kötz och Zimmermanns rechtsökumenische visioner: ‘Not 
unreasonably, however, some participants questioned the wisdom of  this warning. Has Europe 
time enough to ”go slowly”? Is Kahn-Freund’s warning inspired by an excess of  prudence? 
Also, even though it is certainly true that no real change in the law ever occurs without 
economic, social and other exigencies demanding such change: a change in the law, while 
caused by societal needs, can in its turn cause transformations in the structures, approaches, 
and aspirations of  society. Even ”national characters” can and do change; and the law can 
assume an active role in such change. If  this is true, then the need for a dynamically unifying 
law, rather than a law which, by passively accepting differences, petrifies them, emerges in bold 
relief. This is especially important when the differences in the law do not reflect valuable local, 
regional, or national characteristics, but rather the delay of  certain parts of  Europe in 
modernizing, i.e., in adapting their law to the needs of  our time – a problem which is 
particularly acute not so much vis-à-vis the ”gulf ” between Common Law and Civil Law, but 
rather with respect to the more dangerous gulf  between developed and less developed areas of  
Europe. Maintaining such differences, even when they reflect divergences ”in political or social 
organizations or in cultural or social mores,” would have more to do with invidious 
conservation of  discrimination than with a sound respect for pluralism.’   721

Tilltaget är enastående och kan knappast förklaras på annat sätt, än att Cappellettis juridisk-
psykiska hälsa fordrade vad som i vanliga fall vore att se som ett flagrant övergrepp i rollen som 
värd och moderator. Hans agerande är rent episkopalt och antyder ett värnande av rätta läran 
och dess etablerade apostoliska succession. Detta sagt, artikeln kan även ses som hans egna 
bidrag, och därmed står det honom fritt, att, oaktat rollen av värd med respekt för samtliga 
inbjudna, ingå ett vetenskapligt samtal. Om så, hade det förmodligen verkat mer övertygande 
om han undvikit att tala å konferensens vägnar till förmån för sin egen, men det får lämnas 
därhän. Läsaren bereds en i mångt enastående skrift, vars presumerade självklarhet måste sättas 
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i förhållande till den europeiska union, vars interna stridigheter ger vatten på Merrymans och 
Kahn-Freunds kvarnar.  

Frågan måste ställas, vari det egentliga hotet ligger i Kahn-Freunds, och Merrymans, 
kunskap. Det handlar i vart fall inte om en bristande respekt för det främmande. Tvärtom, 
Kahn-Freund lyfter fram det starkt relativiserande inslaget av hans undervisning, vilket förstås 
även kunde verka usurperande. Men ansvaret för kunskapen, och med den, självinsikten, faller 
på studenten, vars självinsikt må leda honom på en oväntad färd. Detta är en främmande 
tankegång för en konstruktiv ansats som utgår ex cathedra och som sker inom ramen för en 
idealistiskt präglad undervisning som en frihet ‘till’ snarare än frihet ‘från’.  

22. Villolärarens försvar av en frihet från. Läsaren kan förlåtas intrycket av en Kahn-Freund, 
som likt en botfärdig far, desperat önskar förmedla den frihet ‘från’ som han nekades av en 
sträng och förmanande Rechtswissenschaft, med dess förslutna recitativ och förbjudande frihet. 
Ödmjukhet görs därmed till honnörsord: ‘A student who compares comparable foreign legal 
systems with the one he is learning and will one day have to operate […] will learn to be 
humble. He will also learn to be proud.’ Men bortom detta skymtar en djupare relativisering, 
där studenten ‘may begin to wonder whether’, ‘will see that’, ‘may reflect upon’, ‘may begin to 
suspect that’, ‘may begin to see’, ‘may feel that’ samt ‘will learn that’. I detta öppna intellektuella 
landskap finner studenten ett sammanhang, som Kahn-Freund hoppades kunde föra honom 
bortom såväl praktik som övrig teori till insikten, ‘that law is neither a professional tool nor an 
academic toy, and that it has higher purposes than the convenience of  the legal profession or 
the training of  the minds of  students.’ Slutkadensen är signifikativ: ‘This he will learn by 
studying the social purposes of  the law, and to this study I feel comparative law can make a 
contribution.’   722

23. Kyrkans lära om en frihet till. Det är värt att påminna om Zweigert och Kötz vision, med 
ett ämnet som bidrar till att ‘facilitate the mutual comprehension of  jurists of  different nation-
alities and allay the misunderstandings which come from the prejudices, and diverse 
vocabularies of  the different systems.’ Men denna likaledes fördomsfritt strävande vision måste 
sättas i relation till den i god idealistisk anda sannare eller verkligare juridik som hör deras 
konstruktiva vision till. Därmed vore vi åter tanken om friheten ‘till’, och denna står inte att 
finna i studentens egna ansvar utan i den lärda juridikens ‘universal legal science [with] a 
structure and all the conceptual apparatus for ordering, organizing, and transmitting its 
material,’ och som är resultatet av ‘a truly international comparative law which could form the 
basis for a universal legal science.’  Zweigert och Kötz känner ett epioskopalt ansvar för 723

studentens rätta tanke. De kan därför inte släppa den fri, förrän det rätta slagit erforderlig rot, 
för att inte låta sig usurperas. Det är de, och inte studenten, som skall bereda den framtid som 
deras studenter, och framför allt lärjungar, sedan har att förvalta. Allt i god apostolisk 
lärosuccession.  

Cappelletti stämmer in i denna ekumeniska vision, när han sammanfattar minnet av sitt 
kollokvium som ‘one of  many threads, all leading toward the design of  a new law, indeed of  a 
new profile, of  Europe. The end result might still be uncertain and vague, but all those threads 
converge to delineate what might one day appear as the most profound transformation, indeed 

 Kahn-Freund, Comparative law as an academic subject, s. 60 f.722

 Zweigert/Kötz, 1998, s. 46.723
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the most significant revolution, in the long history of  legal, and not only legal, civilization in 
Europe.’ Och utifrån denna grund, följer en syn på studenten i enlighet. Det föll på de unga 
närvarande forskare, att ta ‘the special responsibility of  comparative scholars to search the 
profound connections and trends which move the reality of  today to become the reality of  
tomorrow. Our own search has given concreteness to the hope for a new unity of  Europe.’  724

En sådan vision äger endast ett yttre släktskap med Kahn-Freunds mycket mer begränsade 
uppmaning till studenterna: ‘In comparative law it is the destiny of  boundary stones to be 
kicked aside.’   725

VII. Anathema sit 

När skilda paradigm krockar, resulterar det i konflikt. På en nivå handlar detta om politik. 
Merryman och Kahn-Freund insåg redan år 1978, att Storbritanniens inträde i unionen mycket 
väl kunde bereda problem inför nödvändig konvergens, som riskerade att ‘sacrifice more of  the 
particular to the general,’  samt tvinga ‘the English legal profession – very much contre coeur – 726

to subject the principle of  precedent to an exception not of  its own making.’ Än svårare kunde 
det sägas ha visat sig, att komma överens kring den grad av behövlig konvergens, där ‘[t]he line 
between what is to be and what can usefully be unified must […] be drawn pragmatically and 
flexibly, not dogmatically or rigidly.’  Den dogmatisk-konstruktiva ansatsen antyder en 727

evolutionär syn på unionen, som är ‘particularly congenial to civil lawyers,’ med deras strävan 
efter en ‘process of  convergence […] in which the Common Law becomes more like the Civil 
Law.’  Detta var 1978. Hur har det gått?  728

24. ‘Anschluss’ eller ‘increasing harmonization’. En som några decennier senare återbesökte detta 
tema är Tony Weir, Reader i Comparative law vid Trinity College i Cambridge. Hans samman-
fattning är betecknande för en negativ inställning till den konvergens som skett, men framför 
allt den konvergens eller harmonisering som alltjämt stundade, och som han menade ligga 
implicit i själva unionens verklighet. Weir delade därmed i stort Merrymans och Kahn-Freunds 
skeptiska inställning till såväl konvergens som till kontinentala juristers förståelse för engelsk 
common law. Som han uttryckte det 2003, så ‘[is] English law […] about to be blown into a 
historical footnote,’ vilket följer logiskt av att europeiska domstolar ‘[are] peopled by those who 
neither understand nor care to admire a legal system less Romanesque (though as widespread) 
than their own.’ Det ord han valde för att beskriva den konvergens som ett medlemskap i 
unionen innebar för hans egen common law var ‘Anschluss’: ‘No compromise is possible between 
the law now emanating from the continent and the law of  the island; it is a take-over or 
Anschluss, and it is pointless to refer to the doctrine of  subsidiarity or the fact that Member 
States are permitted (and required) to transpose Community Directives into their own law as it 
is to refer to the ”margin of  appreciation” which the Strasbourg Court of  Human Rights 
grudgingly permits to signatories of  the European Convention on Human Rights and 

 Cappelletti, New Perspective for a common law of  Europe, s. 26 f.724
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 Kahn-Freund, Common Law and Civil Law – Imaginary and real obstacles to assimilation, s. 147 och 151.727
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Fundamental Freedoms, which is the other limb of  the double-whammy from which the 
English common law is reeling.’   729

Det förtjänar att påminna om Weir’s Cambridgekollega, David Ibbetson och hans 
resignerade syn på harmonisering. Enligt Ibbetson sker det ‘an increasing harmonization of  
European private law,’ och detta manar honom och hans kollegor till eftertanke, för ‘[i]f  
Europe is not to begin at Calais, English legal historians have to speak the same language as 
their continental counterparts or allow it to be assumed by default that the development of  
English law was not significantly different from the pre-codification development of  
continental legal systems, that the Common law was part of  the European ius commune.’  730

Ibbetson sammanfattar vad detta kapitel har sökt att klargöra, nämligen hur kontinentens 
jurister med historiska och komparativa argument verkställer sina konstruktiva arbeten med 
förvriden kunskap och utan större hänsyn till det säregna inom common law. Skillnaden Weir och 
Ibbetson emellan framträder i så måtto mindre i analysen, där de alltså framträder som relativt 
ense, och mer i värderingen, som skillnaden mellan ett halvtomt och halvfullt glas. Weirs 
‘Anschluss’ motsvaras av Ibbetsons mer likgiltigt konstaterade ‘increasing harmonization’, allt 
medan ironin i skrivande stund författar historien.  

VIII. Slutord 

Avhandlingen är nu inte intresserad av endera glaset. Frågan om någots överlevnad föranleder 
inget tyckande. Det handlar ‘om att använda [den tendentiösa] skriften för att dra slutsatsen ur 
den – inte att acceptera dess historiska påståenden.’  Forskaren har att studera dessa aktörer i 731

sitt sammanhang, som här går under namn av rättsekumenik, för att se vad för konsekvenser ett 
sådant arbete får för den historiska kunskapen.  

Det som framträder är så skilda kunskapsarter, att frågan måste ställas, i vad mån där 
funnes ett intellektuellt rum, med Merryman och Kahn-Freund på ena och Cappelletti, 
Zimmermann, Zweigert och Kötz på andra sidan, kan arbeta utifrån jämkade utgångspunkter? 
Svaret på denna fråga är nej. Det går att mötas kring en analys av vad som sker, likt Ibbetson 
och Weir, men det är svårare att jämka premisser som tar sikte på något väsensskilt. Skiljelinjen 
dessa akademiker emellan står alltså inte att finna i den egentliga materien, utan i den nytta, 
kunskapsart och de frågor som skall ställas materialet, utifrån en metod som bereder de 
slutsatser som på det mer initiala stadiet förutsatts. De har namnet gemensamt, men bedriver 
skilda vetenskaper och skapar följdriktigt skilda kunskapsarter. Som tidigare konstaterats, 
Rechtsvergleichung är inte comparative law. Är det ett problem? Om så, för vem? 

 Tony Weir, ‘ALL or Nothing?,’ Tulane Law Review Vol. 78 (2003–2004), s. 512 f.729

 D. J. Ibbetson, A Historical Introduction to the Law of  Obligations, Oxford 1999, s. vf.730
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Efterord 

‘Vem har låtit dig förstå att du är naken?’ (Gud, 3761 f  Kr) 

Det är dags för mig att göra bokslut. Jag avser inte att upprepa vad som sagts i avhandlingen. 
Texten får tala för sig själv. Däremot önskar jag lämna ett destillat av mötet mellan juridik och 
historia. Jag gör det för egen del, som en rättshistoriografisk rannsakan, men det kan även verka 
klargörande för den läsare, som önskat sig slutsatsen på plats inför den i viss mån kanske ovana 
läsningen.  

1. Metod. Juridisk metod kan sägas bestå i, att juristen kritiskt tar sig an ett juridiskt 
källmaterial, för att besvara ett rättsligt spörsmål, följer detta så långt så långt källmaterialet 
medger det samt därefter ställer sig frågan, hur han har att förhålla sig till tystnaden. Idealistisk 
metod kan sägas bestå i, att idealisten kritiskt tar sig an ett källmaterial, för att besvara ett 
spörsmål, följer detta så långt källmaterialet medger det samt därefter ställer sig frågan, hur han 
har att förhålla sig till tystnaden. Historisk metod kan sägas bestå i, att historikern kritiskt tar sig 
an ett historiskt källmaterial, för att besvara ett historiskt spörsmål, följer detta så långt 
källmaterialet medger det samt därefter ställer sig frågan, hur han har att förhålla sig till 
tystnaden. 

Så långt kan juristen, idealisten och historikern sägas följa varann. Därefter skils deras vägar 
åt.  

När historikern står inför tystanden, står han inför ett val. När idealisten står inför 
tystnaden, står han inför ett ansvar. När juristen står inför tystnaden, står han inför ett tvång. 
Juristen har att respektera tvånget, idealisten att bemästra ansvaret och historikern att beakta sitt 
val. Hur de förhåller sig till dessa skilda öden, klargör deras respektive kunskapssyner, 
källkritiker och metoder. Det låter sig även sägas, att kunskapssynen, källkritiken och metoden 
följer av det förutbestämda ödet. Ödet följer inte av kunskapen, kritiken eller metoden.  

Juristen lär sig, att när källorna tystnar, tar juristen vid. Juristen måste tolka och fylla ut, ofta 
genom att jämföra, likhetspresumera och harmonisera. Juristen talar till dess frågan är besvarad 
för att undvika déni de justice. Dom skall avkunnas och rättskraftigt verkställas med hjälp av 
våldsmonopolet. Juristens metod kan inte betraktas självständigt. Den står på ofri grund och 
bottnar i kraven på en statsbärande, samhällsbevarande rättssäkerhet. Rätten är inte till för 
juristen. Juristen är till för rätten.  

Dessa hänsyn följer inte av metoden. Metoden följer av dessa hänsyn. Juristens 
utgångspunkt är därmed betingad. Avhandlingen inleder därför med att klargöra den juridiska 
kunskapens utgångspunkter och betingelser för att därefter ta upp den mer konkreta metoden. 
Eftersom avhandlingen avser att problematisera juristen i egenskap av humanist, inte 
humanisten, är det juristens utgångspunkter snarare än humanistens, som dikterar texten.  

Med juristen som utgångspunkt, vad sker med en historisk och antropologisk kunskap, som 
följer av ett intellekt skolat i, och format av, en internpraktisk juridisk betingelse? Att när det 
historiska eller antropologiska källmaterialet tystnar, författaren har lärt sig att alltid ta vid? Att 
nödgas tolka och fylla ut, ofta genom att jämföra, likhetspresumera och harmonisera? Att ha 
lärt sig att tala, till dess frågan är besvarad, för att undvika déni de justice? Att kunskap skall 
avkunnas och rättskraftigt verkställas, som skymtade våldsmonopolets verkställighet i 
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bakgrunden? Att metoden inte kan betraktas självständigt, utan att den står på ofri grund och 
bottnar i kraven på en statsbärande, samhällsbevarande rättssäkerhet? En sådan humanistisk 
kunskap är förvriden och är inte till för humanisten. Humanisten är till för den förvridna 
kunskapen.  

Tanken måste tänkas, i vad mån man i en sådan humanists epistemologiska verklighet, 
skönjer den idealist, som bär ansvaret att på ofri grund förstå, justera och fostra sin tid. En 
sådan idealist undervisade en gång juristen in spe i språk, filosofi och historia, för att 
karaktärsdanande fostra juristen vid den lägre filosofiska fakulteten, inför det statsbärande allvar 
som väntade vid den högre juridiska fakultetens fackstudier. När idealisten 1904 definitivt 
frikopplades från detta undervisningsansvar, genom att lämnas ensam och övergiven vid sin 
filosofiska hemvist, förlorade idealisten ett raison d’être, han sedan aldrig återfått. Med tiden blev 
därför idealisten modern och kallas i dag endast för humanist, utan tyngande ansvar att förstå, 
justera och fostra sin tid. Därmed kvarstår endast ett ansvar gentemot tystnaden, att förstå.  

En idealist förblev vid sin hävdvunna läst, skyddad av sin högre fakultet. Rättshistorikern.  
Rättshistorikern är den juridiska fakultetens humanistiska idealist, vars kunskap åsyftar 

juristens andliga fostran. Rättshistorikern har att, inom ramen för en juridisk kunskap på ofri 
grund, förstå, justera och fostra sin tid. Men vad sker när en sådan bunden undervisning 
upphör och en fri forskning anmäler sig? Vad sker med rättshistorikerns vetenskapssyn, käll-
kritik och metod, när han ställs inför ett källmaterial på fri grund? Annorlunda formulerat, vad 
bör ske?  

Det är detta möte mellan skilda gravitationsfält som animerar författaren och som författat 
avhandlingen.  

2. Källmaterial. Internpraktisk juridisk metod kan sägas bestå i, att juristen, utifrån ett 
jurisdiktionellt avgränsat rättsbegrepp, kritiskt tar sig an juridiskt källmaterial, för att besvara ett 
rättsligt spörsmål, följer detta så långt källmaterialet medger det samt därefter ställer sig frågan, 
hur han har att förhålla sig till tystnaden. Internpraktisk rättskomparativ metod kan sägas bestå 
i, att juristen, utifrån ett jurisdiktionellt upplöst rättsbegrepp, tar sig an ett utvidgat juridiskt 
källmaterial, för att besvara ett visionärt spörsmål, följer detta så långt källmaterialet medger det 
samt därefter ställer sig frågan, hur han har att förhålla sig till tystnaden.  

Den internpraktiske rättskomparatisten formulerar sin vision, på sätt andra konstruktivt 
verkande jurister formulerar sin vision. Man följer exempelvis historiska, filosofiska, 
sociologiska, genusbaserade, klimatbeaktande, etnologiska eller antropologiska hänsyn. Käll-
materialets utvidgning följer den uppställda visionen. Tolkningen sker därefter visionskonformt, 
på sätt en internpraktiskt verksam jurist lärt sig att, utifrån ett jurisdiktionellt avgränsat 
rättsbegrepp, tolka fördragskonformt. Juridik förblir juridik, men den särskilda juridik som 
skapas är en annan. Det är i detta faktum, som visionens kärna ligger, att bidra till fostrandet av 
en annan juridik och en annan jurist. Mutatis mutandis.  

3. Självkritik. Internpraktisk juridisk metod och internpraktisk rättskomparativ metod skiljer 
sig med andra ord åt, givet sina skilda syften. När en metod förs in i ett för metoden 
främmande sammanhang uppstår en dissonans. Dissonansen må vara avsedd och därmed helt 
korrekt, men dissonansen förblir alltjämt dissonans. Detta internjuridiska spörsmål påminner 
om den interdisciplinära dissonans som uppstår, när en juridisk metod används för att skriva 
historia.  
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Avhandlingen kan sägas handla om dissonansen mellan juridik och historia samt om 
dissonansen mellan en jurisdiktionellt avgränsad juridik och en jurisdiktionellt upplöst juridik. 
Den senare är av underordnat intresse, men, givet dess skyldskap med den förra, äger ett slags 
särskild relevans inom ramen för analysen.  

Avhandlingen kan därmed sägas handla om en särskild aspekt av källkritiken, nämligen 
tendens. Med källkritik avses såväl juridisk som historisk källkritik. Källkritiken är avhängig 
kunskapens syfte. En dissonans i ett sammanhang kan därmed vara en harmoni i ett annat. En 
historia som skrivs med juridisk metod är ägnad att uppfattas som tendentiös, givet historisk 
källkritik, men den kan framstå som harmonisk, givet den särskilda källkritik, som följer av 
syftet att skriva en rättshistoria eller en rättskomparation utifrån en vision som i sin tur förut-
sätter ett jurisdiktionellt upplöst rättsbegrepp. Att den internpraktiske juristen uppfattar en 
sådan historieskrivning som tendentiös, följer av en juridisk källkritik, som utgår från ett 
jurisdiktionellt avgränsat rättsbegrepp. Och så vidare.  

Avhandlingen vänder således på begreppen. Det handlar inte om någon problematisering 
av källan, i enlighet med vad ordet källkritik normalt sett antyder, utan om en problematisering 
av författaren. Detta benämns självkritik, och tangerar vad som avses med författarbias. 
Ordvalet spelar mindre roll. Avsikten är att komplettera källkritiken, främst historisk men även 
juridisk, med ett särskilt fokus på vad som framstår som en del av tendenskritiken, men som tar 
sikte på författarens tendens.  

4. Analogi. Det finns anledning att kort återknyta till det medel, som avhandlingen nyttjat 
för att kunna klargöra, avgränsa och besvara. Det handlar om jämförelse och kommensurabel 
kunskap, men framför allt om analogi. Studenterna på andra terminen i Uppsala, lär sig när de 
studerar civilrätt och i synnerhet kontraktsrätt, att analogisera utifrån de funktionella samman-
hangen. Och visst går det att söka funktionella sammanhang mellan discipliner och 
kunskapsarter? Poängen med analogin är, att visa på sammanhang, som i sin tur bidrar till ett 
vidgande av kunskapsfältet.  

Det har bland annat gjorts gällande inom vetenskapen, att komparativ rätt och rättshistoria 
hör samman, givet en gemensam metod. Poängen är god och resultatet är givet. Det har därför 
blivit brukligt att tala om komparativ rättshistoria som en disciplin, och även om jämförelsen i 
tid skiljer sig från jämförelsen i rummet, i synnerhet vad gäller de juridiska och språkliga 
förkunskaperna, utgår dessa jämförelser från samma inskolade juridiska metod. Tiden och 
rummet kan därmed betraktas som accidentella, det juridiska kunskapssyftet som essentiellt. 
Analogin bär. Och om juristen kan tala om komparativ rättshistoria, måste väl även humanisten 
kunna förhålla sig till detta sammanförande av det historiska och det antropologiska? Visst är 
det så. Man kan tala om humanistisk komparativ rättshistoria lika väl som om juridisk.  

Kärnan i analogin mellan tid och rum är inte tiden och rummet, utan analogin. Frågan kan 
därför ställas, vilka fler analogier anmäler sig. Den forskare som vidgar blicken inser ganska 
raskt, att juridisk rättshistoria påminner om såväl kyrklig kyrkohistoria som en äldre idealistisk 
historievetenskap, allt medan historisk rättshistoria påminner om sekulär kyrkohistoria samtidigt 
som den tar avstånd från en idealistisk historievetenskap till förmån för en modern. Juridisk 
rättskomparation påminner i sin tur om kyrklig ekumenik, samtidigt som antropologen som 
jämför rättskulturer finner en tillhörighet i kulturantropologin. Det kan med andra ord finnas 
goda skäl att betrakta rättshistoria och rättskomparation som paradigmatiskt kluvna discipliner. 

280
280



Och om deras respektive juridiska och historiska grenar inte har något annat gemensamt än ett 
möjligt källmaterial, vad kvarstår då av en disciplinär gemenskap? Till detta kommer, att juridisk 
metod påminner starkt om en äldre idealistisk metod, om än en sådan i viss mån måste 
konstrueras utifrån en lång och brokig historia. Med ett ytterligare vidgat synfält finner 
forskaren, att teologens konfessionella studiepremiss visar tydliga likheter med juristens intern-
praktiska studiepremiss. Låter det sig därför göras, att på ett mer allmänt plan tala om 
konfessionell metod? Absolut.  

När blicken sedan vänds mot historisk metod, påminner den om annan humanistisk metod, 
i vart fall tillräckligt tydligt för att motivera slutsatsen, att det finns en klar och tydlig allmän-
vetenskaplig samhörighet mellan historisk rättshistoria och kyrko-, religions- och konsthistoria 
som inte föreligger mellan juridisk och historisk rättshistoria. Det handlar inte om att återskapa 
någon tanke om det organiska i vetenskapens enhet inom ramen för en fakultetsindelning. Det 
handlar om att klargöra möten mellan kunskapsarter för att tydliggöra forskningens förut-
sättningar. Bruket av analogi hjälper oss därmed att klargöra likheter och skillnader mellan 
kunskapsarter och discipliner. För att återvända till avhandlingens mer egentliga syfte, handlar 
det til syvende og sidst om att klargöra den vetenskapliga grund, som rättshistorikern har att 
förhålla sig till, och är den av juridisk eller historisk art så har forskaren att anpassa sig i 
enlighet. Forskaren har under alla omständigheter, att bortse från en förmodat enhetlig 
rättshistorisk disciplin och vetenskaplig grund. Eftersom en sådan inte kan finnas, bör den ej 
heller fingeras.  

5. Slutsatser. Utgångspunkterna för avhandlingens slutsatser kan sammanfattas som följer. 
Juridisk rättshistoria och juridisk rättskomparation kan dela metod men har skilda källmaterial, 
på samma sätt som historisk rättshistoria och antropologisk rättskomparation kan dela metod 
men har skilda källmaterial. Juridisk rättshistoria och historisk rättshistoria kan dela källmaterial 
men har skilda metoder, på samma sätt som juridisk rättskomparation och antropologisk 
rättskomparation kan dela källmaterial men har skilda metoder. Allt följer av respektive 
disciplins kunskapssyn, kunskapsart och kunskapssyfte. Det medför, att juridisk och historisk 
rättshistoria lämpligen betraktas som skilda vetenskaper, på samma sätt som juridisk och 
antropologisk rättskomparation lämpligen betraktas som skilda vetenskaper. Det medför även, 
att juridisk rättshistoria och rättskomparation lämpligen betraktas som besläktade vetenskaper, 
på samma sätt som historisk rättshistoria och antropologisk rättskomparation betraktas som 
besläktade vetenskaper.  

Mot dessa utgångspunkter kan följande slutsatser dras. Historia skrivs med historisk metod. 
Juridik skrivs med juridisk metod. Visionär juridik skrivs med visionär juridisk metod, i detta 
fall med hjälp av vad som kallas komparativ metod. När historia skrivs med juridisk metod, vare 
sig denna utgår från ett jurisdiktionellt avgränsat rättsbegrepp, inom ramen för internpraktisk 
juridik, eller från ett jurisdiktionellt upplöst rättsbegrepp, inom ramen för internpraktisk 
visionär juridik, förvrids kunskapen i enlighet med den tillämpade metoden. En sådan förvriden 
kunskap är tendentiös och får inte användas av en historiker, som är bunden av ett historiskt 
kunskapssyfte och en med detta syfte förbunden historisk vetenskapssyn och källkritik.  

Juridisk rättshistoria och historisk rättshistoria måste betraktas, bemötas och värderas som 
skilda kunskapsarter på sätt som juridisk rättskomparation och antropologisk rättskomparation 
måste betraktas, bemötas och värderas som skilda kunskapsarter. När historia skrivs med 
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juridiskt syfte och med juridisk metod tar författaren medvetet avstånd från historievetenskap 
och kan därmed inte heller göra anspråk på att bedriva samma vetenskap som den jurist, eller 
historiker, som i egenskap av rättshistoriker skriver sin historia med historisk metod.  

En tredje slutsats anmäler sig vad gäller utbildningen av forskaren. Att tala om rättshistoria 
som en enhetlig vetenskaplig disciplin med en enhetlig vetenskaplig grund, utan att klargöra 
disciplinens kunskapsart, källkritik, rättsbegrepp och historiesyn, låter sig inte göras. Ej heller är 
det begripligt, att tala om en forskarutbildning i rättshistoria i det abstrakta. Forskarutbild-
ningen och dess vetenskapliga grund följer av den avsedda disciplinens vetenskapliga kunskaps-
syfte.  

6. Självinsikt? Vissa slutsatser anmäler sig vid problematiseringen av juristen och dennes 
metod. Men på en fråga finner jag intet svar. Det gäller juristen som skadevållare. Studenterna 
på den andra terminen inleder sina studier i civilrätt med skadeståndsrätt, där de redan vid 
första seminariet lär sig att göra en så kallad fri culpabedömning av en uppkommen skada. De 
har att (a) lyfta fram riskfaktorer, vad man som lärare kan benämna skadans sannolikhet, (b) 
skadans storlek, med andra ord skadans allvarlighet, samt (c) möjligheten att förekomma 
skadan, givet handlingsalternativen. Dessa tre betraktas som objektiva och till dem kommer 
sedan något subjektivt, nämligen skadevållarens möjlighet att inse (a)-(c). Denna subjektiva 
hänsyn, insikten, skall emellertid bedömas objektivt, varefter följer en intresseavvägning eller 
värdering, där studenterna måste ta ställning i vad mån det krävdes av skadevållaren ett annat 
handlande. Med andra ord, var handlandet ett avsteg från den uppställda handlingsnormen? 
Om så, måste även skadeförloppets orsakssamband bedömas såsom adekvat, det vill säga om 
handlandet kan kopplas till skadan. Den aspekt som initialt vållar studenterna störst bestyr 
gäller skadevållarens möjlighet till insikt, och för att förklara detta kan läraren hänvisa till 
barnets utveckling, där det kommer ett ögonblick då barnet inser att spegelbilden är av honom. 
Detta, kan man förklara för dem, är subjektiv insikt.  

Frågan som nu anmäler sig, vad gäller juristens förvridning av historisk eller antropologisk 
kunskap, är uppenbar. Förvriden kunskap utgör en vetenskaplig skada. Skadan vållas av juristen, 
som oaktsamt tillämpar en i tid och rum betingad juridisk metod på en i tid och rum 
främmande juridisk kunskap. Skadan är beaktansvärd och kunde ha undvikits, givet en korrekt 
tillämpning av humanistisk vetenskap. Värderingen är uppenbar, det handlar ju om ett avsteg 
från handlingsnormen, det vill säga ämnets vetenskapliga grund. Och skadeförloppets adekvata 
kausalitet framstår som uppenbar, givet oaktsamhet. Den besvärliga frågan inställer sig 
emellertid på ett tidigare stadium, och det gäller frågan om juristens skuld. Att juristen är sin 
kunskapsskada, i egenskap av skolad jurist, är klart, men i vad mån besitter juristen någon 
egentlig insikt om, eller möjlighet att inse, detta? Annorlunda formulerat: vid vilken tidpunkt 
inser juristen, att spegelbilden är av honom? Om så alls sker. På detta spörsmål har jag inte 
något svar, men för gärna frågan vidare: När inser juristen, att han är jurist? 
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