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S A T S E R
om

LA G  ocn L A G S T IF T N IN G .

C a p . I .

O m  Lagens allm änna begrepp.

$. I-

När man tänker sig en lag, tänker man 

ock alltid ett väsende, hvars verkliga eller 
åtminstone möjliga lag den är, m. a. o. ett 
väsende, som antingen v e r k l i g e n  l y d e r  
eller åtminstone kan  lyda lagen.

1. En lag , som af intet vftsende efterföljdes, 
och af intet väsende kunde efterföljas, vore ej nå
gon lag —  den vore i sjelfva verket en mot
sägelse.

2. Ordet V ä s e n d e  tages här i sin vidsträck
tare bemärkelse eller liktydigt med Tyskarnes S e y n  
och Fransmännens Ê t r e ;  vi beteckna dermed det 
Varande såsom blott sådant och utan af&eeude på 
livad det må vara i öfrigt. E tt väsende i denna



bemärkelse kallas således livad beldst som är eller 
förnimmes, såvida ingenting annat deruli a f s e s ,ä n  
blott att det är eller förnimmes.

5. I stället för ordet Väsende hade vi här gern a 
begagnat oss af uttrycket V a r e l s e ,  hvarigenom 
olägenheterne af det förras dubbeltydigbet kunnat 
undvikas. Men detta bade varit att stöta mot 
språkbruket, som svårligen tillåter alt det sednare 
användes om andra än lefvande väsenden. Dock 
torde vi i det följande en eller annan gång gifva 
det en vidsträcktare betydelse, särdeles när det 
kan ske utan tvetydighet, och när vi förnämligast 
afse de lefvande väsenderne.

A. För öfrigt liar ordet V ä s e n d e  äfven en 
inskränktare bemärkelse, hvilken ock är den egent

liga , då man dermed betecknar det i och för sig 
sjelf varande — det Varande, sådant det visar 
sig, när det förnimmes i alla afseenden klart och 
tydligt d. v. s. fullkomligt och sannt. På sådant 
sätt förnimmas väsenderne a f  Gudomligheten eller 
det absoluta Förnuftet, hvarföre ock deras varande 
i och lbr honom är detsamma , som deras varande 
i och för sig sjelfve. A f menniskan åter uppfattas 
och förnimmes det E g e n t l i g a  V ä s e n d e t  blott 
såvida, som hennes förnimmelser äro identiska med

Gudomlighetens d Y-. s, förnuftiga.
ü. I motsats mot det egentliga väsendet är 

P h æ n o in e n c t  det relativt eller blott i och för 
oss varande, d. v. s. den relativt giltig» form eller 
det utseende, hvarunder det förra visar sig för 
oss, såvida vi såsom ändliga måste uppfatta  det



mer eller mindre ofullkomligt, ocli följaktleligen 
mer eller mindre annorlunda, än det i och for sig 
sjelf är. Phamoraenet är således det blott sinn
ligt verkliga, och dess allmännaste kännemärke är 
a tt det bestämmes af tiden och rummet.

2.

A lt ett Väsende lyder en lag innebär 
först och främst att det verkar eller är 
verksamt, och vidare att det verkar i en
lighet med lagen, eller m* a. o. alt dess verk
samhet och följakteligen det sjelf är eller 
blir af honom bestämdL

1. Det förra inses deraf, att orden lyda, 
fö l ja , cfterföl j a ,  rätta sig efter o. s. v. alla hän- 
tyda på ett verkande ellpr en verksamhet. Tyoin  
än väsendet tankes förhålla sig passivt, så är det 
dock alltid reagerande mot det activa, följakteli- 
gen ock såsom sådant verkande, ehuru på annat 
sätt än det andra. Och äfveU för deuna sin verk
samhet har  det då alltid sin lag.

2. M an kunde invända, att vi ock tale om 
lagar för andra än verksamma väsenden t. ex. för 
mathematiska serier, hvilka utan tvifvel ej äro på 
något sätt verkande. Men egentligen menas dermed 
blott lagarne för Mathematikerns verksamhet att 
fin na och utveckla serierne eller att tänka sig de
ras partier successivt; ty i och för sig sjelfve äro



dessa eviga och oförändcrliga, och såsom sådane 
hunna de naturligtvis icl;e regleras at några lagar.

5. Att ett väsende b e s t ä m m e s  a f  ett annat 
betyder, att det förra genom det scdnare har el
ler lar någon al sina egenskaper eller heskaflen- 
heter m. a. o. att det derigenom till någon del är 
hvad eller sådant det är. Delta förhållande inne
bär, att det bestämmande ingår såsom beståndsdel 
—  såsom Bestämning i det bestämda, så att det 
måste tänkas, när detta tänhes fullständigt. T. ex. 
begreppen yta, linea, vinkel, figur m. 11. äro i 
denna mening bestämningar i begreppet triangel; 
och ett sådant lörhållaude tänkes i livarje sannt 
alfirmativl omdöme, hvars hela betydelse är att 
augifva subjectcts bestämningar.

4. Ett väsendes verksamhet är ingenting an
nat, än sjellva det verksamma väsendet, betrak- 
tadt såsom blott sådant eller blott med afseende 
derpå att det är verksamt. Så är oek t. ex. en 
viss menniskas sedlighet, vishet, makt, lärdom o. 
s. v. ej annat än den menniskan sjelf betraktad 
med afseende derpå, att hon är sedlig, vis, mäglig, 
lärd o. s. v. Denna observation är vigtig, ehuru 
den vanligen förbises, och således ej kommer till 
någon användning.

5. I allmänhet vänjer man sig a tt likasom 

gifva sjelfständighet åt de abstracta ultr yeken, 

hvarigenom man förhindras att göra sig redo för 
deras egentliga betydelse, som är att i något visst 
afseende beteckna de väsenden, om hvilka de rät- 
tçligen utsägas s.åsom praedicater. En lag t. ex.



H

flr ingenting »nna t,  än sjelfva det. lagbundna vä
sendet, betraktadt ifrån en viss synpunkt; men 

vanligen föreställer man sig att den är någonting 

a n n a t , ja till och med att den kan ligga utom 

sjelfva väsendet. A tt likväl detta föreställnings
sätt är origtigt och förvillande, skole vi närmare 

visa i det löljande.
G Om således en lag bestämmer ett väsen

des verksamhet, så bestämmer den derigenom äf- 
ven s jell Va det verksamma väsendet och tvärtom. 

Det ena innebär fullkomligt detsamma som det an
dra, och följer dessutom redan af den bekanta lo

giska regeln att nota nolæ est nota rei.

o.

Men endast krafter kunna verka eller 

vara verksamma, och endast ändliga väsenden 

äro krafter; foljakleligen kunna ock endast 

sådana väsenden liafva lagar.

1. Att endast krafter kunna verka är klart 
af  sig sjelf; ty med kraft menas just det, som 

frambringar vissa verkningar. En förmåga kan 

visserligen oek göra detsamma ; men dermed upp- 

häfves ej satsen; ty en förmåga är endast ett 

species a f  kraft, nemligen en lefvande eller sjelf- 

medvetandc och fri.
2. Ilvad åler dc materiella tingen beträffar, 

så kunna dessa naturligtvis ej verka med någon

ting annat, än med sinn krafter, hvilket åter vill



säga nu n. o. att blott deras krafter {tro i dem 
verksamma. I sjelfva verket aro ock dessa det 
ursprungliga, vitsendtliga och substantiella, och 
livad vi kalla materien är endast deras Phaenomen 
(]. v. s. den form, hvarunder de visa sig för den 
sinliga och ytliga betraktelsen ( Jcmf. § i .  not. 5). 
Delta förhällande börjar  nu äfven inses och er
kännas af djupsinnigare 1*1,y sici ; den Atomistiska 
åsigten har alltid tillhört blott de ytliga.

5. Att vidare blott ändliga väsenden äro kraf
ter kan inses deraf, att i begreppet om verksamhet 
ligger begreppet om ett eontinuerligt och successivt 
frambringande a f  verkningar, hvilkcn succession ej 
låter förena sig med begreppet om det oändliga. 
En kraft och livad den frambringar förhälla sig 
till hvarandra såsom orsak och verkan —  såsom 
det föregående och efterföljande ; och delta förhål
lande kan ej tänkas utan afseende på tid och för
ändring, hvilka åter blott i anseende till ändliga 
väsenden hafva någon betydelse.

4. En oändlig kraft skulle frambringa alla 
sina verkningar likasom i ett enda slag eller nu 
d. v. s, de sednare skulle exsistera på samma gång 
som den förra, och således ej kunna urskiljas så
som dess verkningar. Också är ej Gudomligheten i 
och för sig sjelf betraktad någon kraft , utan någon
ting vida mer, nemligen det absolut väsendlliga och 
substantiella, hvilket är förutsättningen för alla 
krafter. Såsom kraft visar han sig blott i och för 
de ändliga väsendcrne eller såvida han är en be-



stämning hos dem; hvilket åter vill säga in. a. o., 

att endast de äro krafter.
5. I  löljd häraf kan man väl säga om Gu

domligheten att han ä r  l a g ,  nemligen för de änd

liga väsenderne eller åtminstone för vissa ihland 

dem, i hvilka hans väsende ingår och uppenba

rar sig. Men man kan dereinot ej rätteligen 

säga, att han sjelt h a r  någon lag, eller ens att 

han i och för sig sjelf är verksam; ty han skulle 

då vara i och för sig sjelf föränderlig och behöfva 

såsom menniskan arbeta på sin utveckling, hvilket 

är stridande mot hans begrepp. Dermed likväl ej 

eller sagdt, att han är overksam; ty verksamhet 

och overksamhet kunna likaså litet häntöras till 

Gudomligheten, som t. ex. värme och köld till den 

mathematiska figuren.

§. 4.

Ilos livarje ändligt och föränderligt vä

sende finnes någonting, som i och för sig 

sjelf taget är nödvändigt i den mening att 

det är constant och oföränderligt. Detta är 

hvad man tänker sig i väsendets sanna be

grepp, eller det som hos väsendet motsva

rar dess benämning och gör att denna kan 

derpä användas.

1. Att f ö r n i m m a  är att vara sjelfmedvetande 

på ett visst sätt eller så, alt ett svar vore möj-



lifçl på tien (Vàiçïin: liurii oeh hvaraf är man sjelf- 
mcdvetandc ? iios ett ändfigt väsende kan fornim-* 
mantlet, liksom ljuset för den seende, Iiafva oänd
ligt mångfaldiga grader af större eller mindre egent- 
ligliet ock fullkomlighet; men dess högsta form är 
tänkandet, liksom den lägsta märkbara är k ä n 
n a n d e t ,  och den mellan dessa liggande f ö r e s t ä l 
l a n d e t .

2. Att tän k a  är nemligen att förnimma klart
och tydligt, följakteligen oek sannt och rätt;  och 
om ett väsende verheligen fänhes och icke blott 
kännes eller föreställes, så måste det såvida ock 
fattas rigfigt och sannt. A tt tänka falskt eller orig- 
tigt är ieke att länka, utan endast att föreställa 
eller imaginera sig, och att antaga eller utgifva 
sina föreställningar för tankar.

3. Men om ett väsende skall fattas sannt d. ä. 
tänkas, så måste detsamma finnas i den länkan
des sjelfmedvetande och i det förnumna objectet. 
Ty utom sitt sjelfmcdvetande kan dock ej någon 
komma, och sanningen består just i tankens och 
det tänktas identitet, samt sträcker sig jemt såvida 
som denna, och icke vidare. Också utsäges i hvarje 
aflirniutivt omdöme, att det eller det begreppet 
linnes eller förnimmes i objectet, ty prjedicalet är 
alltid ett begrepp, såvida omdömet verkeligen är 
tanke.

4. Skulle det nu visa sig, att ieke blott in
genting annat än begrepp kan finnas i det tänkande 
sjelfmedvelandet såsom sådant, utan älven att be
greppen i sig sjelfve äro eviga och oföränderliga,



«à måste ock uti livarje ändligt väsende, om Ii vil- 
ket ett sannt omdöme kan fällas, någonting finnas, 
som i ocli för sig sjelf betraktadt är evigt oeh 
oföränderligt. I en växt t. ex. undergår den inre 
kraften , som framdrifverdet he la , i sig sjelf ingen 
förändring, eliuru den f ö r  o s s  uppkommer, u t 
vecklar sig ocli försvinner.

5'. Att äter alla begrepp — d. ä. tingens 
krafter eller väsenden, äro i sig sjelfve eviga och 
oföränderliga, beliöfver icke bevisas, utan blott 
omnämnas för att inses. Begreppet menniska t. ex. 
kan aldrig blifva begreppet träd eller oskäligt djur 
eller tvärtom, oeh detsamma gäller om livilkct an
nat som lieldst ; begreppet triangel kan aldrig blifva 
begreppet qnadrat, begreppet ljus aldrig begreppet 
m örker o. s. v.

I» F ö r  öfrigt kan visserligen det i oeh för 
sig s je lf  oföränderliga visa sig föränderligt i och 
för ett anna t,  som sjelf förändras, oeh i hvilket det 
ingår såsom bestämning. Geometrien t. ex. är i 
och för sig betraktad evigt densamma; men delta 
hindrar ieke att hon förändras i och för oss, der- 
iffenom att vi förändra oss i förhållande till henne 
di. v. s. derigenom att vi successivt låte henne kla
rare och tydligare framträda i vårt medvetande. 
Afvenså kan en i sig sjelf ieke förändrad spegel
yta förändras relativt, om nernligen de objecter, 
som afspeglas i henne, ombytas eller förändra sig.

s- *•

Det i sig sjelf conslanta och nödvändiga



hos ett ändligt väsende måste bestämma 

och reglera det hos väsendet växlande och 
tillfälliga, följakteligen ock bestämma väsen
det sjelf i det hela; och i detta förhållande 
hetraktadt är det hvad man kallar väsendets 
lag eller lagen för väsendets verksamhet.

1. E tt  ändligt väsende är cnliet a f  motsatser, 
ocli såsom vi sett, en enhet a f  någonting constant och 
någonting växlande, a f  någonting nödvändigt och 
någonting tillfälligt, med hvilket sednare vi här 
mcne sådant, som i särshildta tidsmomcntcr han 
vara eller förnimmas på olika sätt. Det utgöres 
af allt sådant i de sinliga väsenderne, som a f  oss 
uppfattas mer eller mindre ofullkomligt d. v. s. 
blott kännes (genom sinnena) och föreställes (ge
nom inbillningskraften).

2. Det är nemligen klart , att om någonting 
förnimmes ofullkomligt, så kan det visa sig eller 
vara för den förnimmande på mångfaldiga sätt, allt
eftersom det af honom uppfattas bättre eller sämre. 
Den sinliga verkligheten förändras beständigt, ieke 
derföre att dess inre oeh sanna väsende är förän
derligt, utan derföre att den är blott ett phænomen 
af detta, oeh existerar blott i oeh för oss. Den 
innehåller således vida mera och annat, än hvad 
vi verkligen deruti uppfatte, och det är naturligt 
att den visar sig för oss mer eller mindre annor
lunda , allteftersom detta delta dess innehåll bättre 
eller sämre för oss framträder. Det orätta, säger



man, I;an vara pâ flere sätt, ocli skälet dertill torde 
inses a f  livad vi här nämnt.

5. Deremot kan det, som förniinines fullkom
ligt , icke visa sig eller vara pä mer än ett enda 
sS tt, emedan det i annat fall skulle vara livad det 
verkligen är oeli tillika något annat. Har man 
likasom genomskådat någonting fullkomligt, så kan 
man oek derom säga, att det är detta, oeli att det 
cj k a n  vara någonting annat. Man liar då kom
mit till dess egentliga begrepp, hvilket alltid är 
identiskt med sitt object, oeli om delta vete vi re
dan, att det är i och för sig sjelf oföränderligt. Vi 
hunne leinna ett begrepp och öfvergå till ett an
nat ; men vi kunne aldrig tänka ett och samma he- 
grepp på mer än ett enda sätt.

4. A f  delta förhållande kunne vi förklara, 
hvarföre t. ex. de matliematiska sanningarnc äro 
sä vissa och oföränderliga, särdeles i anseende till 
de första oeli enklaste objecterna. Dessa äro nem- 
ligen så ytterst abstracta och innehållsfatliga, att 
vi med (relativt) största lätthet kunne fatta och 
likasom genomskåda dem , följaktligen oek finna, 
att de äro på detta sättet bestämda, och ej kunna 
vara det pä något annat. Att 2 gånger 2 är 4 fin
ner man genast och med visshet; ty dessa tals be
stämningar äro få, och deras förhållanden derförc 
lältlattliga. Men är det fråga om produeten af 
2:ne mycket stora och ojemna tal, så är genom
skådandet redan svårare och omdömet derförc ovis- 
» are. Man kan dä väl föreställa (ej tänka) sig,



a t t  product en är större eller mindre, än den i
och för sig sjelf är.

o. Men, för att återkomma till satsen, äro 
de bägge omnämnde elementerne verkeligen hos ett 
ändligt väsende förenade, så måste de vara be
stämda eller beskaffade pä sådant sätt, att de äro 
bos väsendet förenliga, eller ni. a. o. att de kun
na sammanslå med hvarandra i dess enhet. Utan 
denna deras beskaffenhet skulle väsendet ej ega en
het eller vara ett enda; det vore då 2:ne eller flere 
särskildta, och på sin höjd ett aggregat, ehuru 
äfven till möjligheten af ett sådant en viss sam- 
manstämmighet är nödvändig*

6. I)å nu det i sig sjelf eviga och oförän
derliga ej kan bestämmas eller få sina egenskaper 
genom det växlande och föränderliga, så inåste 
det vara det sednare elementet, som har att rätta 
sig efter det förra; ty någonting mera än detla , 
b varigenom det kunde bestämmas, finnes icke hos 
väsendet. Det förra kan då jemföras med cn fast 
form, som aftrycker sig i det sednare, eller det 
sednare kan betraktas såsom ett flytande ämne, 
bvilket ing jutes i det förra , och dervid måste an
taga dess figur och beskaffenhet.

S- c.

I följd imraf är således en lag elt 
ändligt och föränderligt väsendes i sig sjelf 

constanta ocli nödvändiga bestämdhet eller 

nalur. tänkt såsom bestämmande och regh-



rande det hos väsendet växlande och till-» 

fållin-a, samt derigenom äfven bestämmande 

och reglerande sjclfva väsendet i det hela.

1. Ilvad vi liär kalle lag liar denna be- 

näoining blott såvida det tänkes i det här nämnda 

förhållandet till det bos väsendet föränderliga och 

tillfälliga. Tänkt i andra förhållanden, eller betrak-
ö

tadt från andra synpunkter, får det oek andra be

nämningar; det kan t. ex. då kallas än väsendets 

begrepp, än dess g rund , än dess egentliga väsen

de, dess ändamål o. s. v.
2. I allmänhet gäller om livar je benämning, 

alt den betecknar det benämnda blott i ett visst 

afseende eller ifrån en viss synpunkt, livarfore ock 

samma föremål kan efter considerationernes olikhet 

erhålla flere olika benämningar. Så kan t. ex. ett 

och samma hus kallas en boning, en byggnad, en 

egendom, ett föremål, ett t ing, o. s. v., hvilket 

beror af  livad man deruti vid betecknandet förnem- 
ligast afser.

3. Den vanliga förklaringen a f  ordet lag, 

att det betyder en generell nödvändig regel för 

handlingar, är såvida origlig, alt den ej äfven om

fattar Nalurlagarnc för ofria väsenden, hvilka 

icke egentligen h a n d l a ,  utan blott v e r k a  eller äro 

verksamma. Också har lagen icke afseende på 
bandlingarne, utan på handlandet eller verksam
heten , liksom i malhcmaliken någon lag ej finnes 

för hvarje särskild tenn i en serie, utan blott



för det hela, eller rättare för det helas utvecklitur.h *
hvilken naturligtvis är en verksamhet, såsom vi 
redan nämnt.

4. Dessutom kunde anmärkas, att den ifråga
varande förklaringen ej närmare bestämmer, hvarest 
den nödvändiga regeln linnes, och huru  den kan 
träda i relation till väsendet och dess verksamhet. 
Detta kan visserligen anses för mindre väsendtlig!, 
emedan det låter alkjelpa sig genom förklaringens 
utveckling, i händelse den i öfrigt är rigtig. Mep 
då det i alla fall icke upplyser en omständighet, 
som är ganska vigtig för begreppets användning, 
och då flerfaldiga förvillelser derigenom uppkom
mit i det practiska lifvet, så torde en bestämdare 
förklaring böra införas i vetenskapen.

î>. F ö r  öfrigt tages ock ordet Lag i en an 
nan oeh secundair bemärkelse, då man dermed för
står det omdöme eller den sa ts , hvarigenom la
gens innehåll utvecklas för medvetandet eller fram- 
ställes. Sammanhanget mellan denna bemärkelse 
och den anförda finner man utan svårighet, när 
man betänker, att ett väsendes lag ä r  dess b e 
grepp, och att omdömet är en utveckling a f  b e 
greppet, liksom satsen ett uttryck a f  omdömet. 
Att härom tillägga något vidare anse vi nu icke 
behöfligt.

S- 7.

En lag kan vara en organisk länk i ett 
system af lagar, och den kan äfven sjelf 

vara ett system af sådana, hvarföre man



likasâval kan tala om ett väsendes lagar 

och om dess lag eller tvärtom.

1. Ett begrepp —  följaldligen ock en lag — 
kan ieke blott vara en bestämning hos ett annat 
begrepp, utan äfven sjelf vara en enhet i och af 
flere sådana hvilka då utgöra på samma sätt dess 
bestämningar eller momenter. Så ingår t. ex. den 
menskliga individens begrepp i familiens, och fami- 
liens i corporationens, och corporalionens i statens 
o. s. v.; men hvartdera af dessa är dock tillika 
sjelf en förening eller enhet af flere andra bc- 
grepp.

2. Också Ur det k lart, att om flere begrepp 
Uro förenade i ett annat,  så måste de stå i ett visst 
förbållandc a f  sammanstammighet med hvarandra, 
hvilket vill säga m. a. o. att det förenande begrep
pet nödvändigt är en organisk enhet i mångfald 
eller ett system. Ilos hvarje lag eller lagstiftning 
är systematisk beskaffenhet eller inre enhet och
conseqvens en så väsendtlig fordran, att om den 
saknas, kan man taga för gilvet, att flere eller 
färre satser utgifvas för lagar, ehuru de icke äro 
det i sjelfva verket.

5. Wen är hvarje lag ett system, så kan
man ock likaväl tala t. ex. om Sveriges lagar och 
om dess lag. Skiljnaden är blott att man fäster 
sig i det sednare fallet mera vid lagarnes system 
eller organiska helhet, och i det förra fallet mera 
vid detta systems inre mångfald. I Sveriges all

männa lag är hvarje Balk, hvarje Capitel och P a -



ragraph äfvenledes en lag; och detsamma gäller 
i anseende till livilket annat väsendes lag som 
heldst.

4. För öfrigt talar man icke blott om ett 
väsendeslag eller lagar, utan äf*ven om dess H ö g 
s t a  L a g ,  livilket uttryck kan tagas i 2:ne bemär
kelser. Man kan dermed förstå liela systemet af 
ett väsendes lagar, livilket är det högsta i anseen
de till innehållet och omfattningen; eller ock kan 
man dermed förstå den allmännaste bestämningen 
i detta systern — dess princ ip , hvilkcn är den 
högsta i ansende till formen —  för oss. Den sed- 
nare bemärkelsen är den vanligare, emedan den 
lättast framträder för vårt medvetande; den förra 
förutsätter en högre utbildning och reflexion, för 
att uppfattas och betraktas såsom den högsta.

5. Vi kännc ett väsendes lag, såvida vi kän- 
nc dess begrepp, och tvärtom. Men såsom änd
liga mäkte vi aldrig fullkomligt genomskåda ett sinn
ligt föremåls hela innehåll, och andra än sådana 
falla ej inom v å rv e r ld .  Endast en större eller 
mindre del deraf hunne vi fatta och genomtränga 
med någon högre grad af klarhet e lle r , som är det
samma, bringa till begrepp för oss. Då nu detta 
alltid har eharaeteren af ett g e n e r a l e  och af  en 
f o r m  för det deraf bestämda concretare innehållet, 
så måste oek lagen lör oss alltid erhålla samma 
character. Dock bör denna character, såsom tillå
tande ett mer eller mindre och således blott re 
lativ, icke upptagas i lagens difmition.


