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I
Når nordiske jurister kommer sammen for å diskutere sitt fag, er det naturlig at
diskusjonen retter seg mot de praktiske temaer som det til enhver tid er av
størst betydning å behandle. Dagens teknologisamfunn blir stadig mer kompli-
sert og oppgavene følgelig mer mangeartet – for å ha nevnt et par heller hver-
dagslige sannheter. Dette krever økt spesialisering og oppgavefordeling på alle
områder, og det i like stor grad innenfor jussen som på andre fagområder. Det
er nemlig ikke ofte i denne verden som jussen ikke er involvert på en eller an-
nen måte.1

Jussens spesialområder er nå så mange og omfattende at det kun er få av dem
som den enkelte jurist behersker. Vår tids jurister er derfor nødt til å spesialisere
seg. Men til tross for dette har de forskjellige spesialfagene et felles grunnlag i
den historiske utvikling og den filosofiske analyse. Det kommer nærmere frem i
rettskildene, i anerkjent metodikk og i bestemte basisfag som for eksempel for-
fatningsrett, formuerett, rettergang og strafferett, selv om vektleggingene ikke
er de samme i de forskjellige lands rettsordninger og innenfor de forskjellige
kulturområder og spesialfag.

Det felles grunnlag som rettskulturen i de vestlige land bygger på, kommer
fremfor alt til syne i analysen av rettens historiske utvikling. Og siden vi nå be-
finner oss på Island, drister jeg meg til å stille spørsmålet om ikke den islandske
rettshistorie kan kaste et visst lys over det grunnlag som den europeiske retts-
kultur og da særlig den nordiske, bygger på.2

1 I fremførelsen ble dette foredraget forkortet en del.
2 Om det som blir omtalt i det følgende, se nærmere i disse artiklene av foreleseren: „Early Demo-

cratic Traditions in the Nordic Countries.“ Nordic Democracy. Det Danske Selskab. Copenhagen
1980, s.15–43. Lög og lagasetning í íslenzka þjóðveldinu.” Skírnir. Tímarit Hins íslenzka bók-
menntafélags 158. árg. 1984, s. 121–158. I engelsk oversettelse: „Law and legislation in the Ice-
landic Commonwealth.” Scandinavian Studies in Law 37 (1993), s. 55–92. „Politiske idéer bag
den islandske fristat.” Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri utgiven av Letterstedt-
ska föreningen. Årg. 70 (1994), s. 485–497. „Den islandske fristat og den nordiske rettsarv.”
Nordisk lagstiftningsarbete i det nya Europa, s. 165–175. Juridiska Fakulteten i Stockholm; 



II
Men før jeg går videre, er det riktig å nevne noen få punkter som angår den
islandske rettshistorien.

Det norrøne landnåmet på Island som startet rundt 870, var en del av viking-
tidens store folkevandringer da norrøne vikinger gjorde seg gjeldende over hele
Europa, helt fra Volgas bredder til Amerikas østkyst, fra Middelhavet til Nord-
ishavet. Koloniseringen av de nordvestlige øyene i Atlanterhavet, Færøyene, Is-
land og Grønland, var en del av denne ekspansjonen. Selv om koloniseringen av
disse øyrikene ikke blir regnet med blant de mest epokegjørende begivenheter i
verdenshistorien, er det likevel riktig å nevne at det var da som de første organi-
serte seilasene over det nordatlantiske uthavet som det berettes om, ble gjen-
nomført. Og samtidig var dette europeernes første skritt ut i den nye verden.
Den kunnskap som man da skaffet seg om landene i vest, kom senere til en viss
grad 1400-tallets oppdagelsesreisende til gode.3

Norrøne vikinger opprettet organiserte samfunn – spirer til stater – der de tok
land. De færreste av disse statene ble imidlertid varige, de viktigste unntakene
er Færøyene, Island og Grønland. Et av disse samfunnene var den islandske fri-
staten. Den vet vi mest om, og det var også den som varte lengst. Før jeg går
nærmere inn på det, kan det være riktig å spørre om dette var den siste stat i
Europa som ble formet i den omveltning som de store folkevandringene og
senere vikingtidens folkevandringer utgjorde, eller om den var den første
europeiske stat i den nye verden. – Her må vi riktignok unnta det samfunn som
de grønlandske nybyggerne opprettet. Om det finnes det få kilder, og i tillegg
gikk det til grunne i begynnelsen av 1400-tallet. Dette kan vi jo la ligge
uavklart. Vi skal likevel ha i tankene at geografisk sett ligger Island midt imel-
lom Amerika og Europa; kanskje også til en viss grad kulturelt sett. 

De norrøne landnåmsmenn på Island hadde bestemte idéer om hvordan sam-
funnet skulle ordnes da de bosatte seg i landet. Med landnåmet fulgte det om-
veltning og forstyrrelse av tradisjonelle samfunnsforhold, og i det ubebodde
landet måtte det bygges opp et nytt samfunn fra grunnen. Ved denne nyordnin-
gen var det ikke til å unngå at man måtte revurdere den status folk hadde i sam-
funnet, noe det ikke hadde vært behov for å gjøre på de tidligere hjemsteder der
alt var i faste former og preget av seder og skikker som var blitt fulgt i uminne-
lige tider uten at man hadde vært spesielt oppmerksom på det.
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Skriftserien nr. 48. Stockholm 1996. „Kan den islandske rettshistorie kaste lys over nordiske
rettsidéer og rettsfellesskap?” Rättshistoria i förändring. Olinska stiftelsen 50 år. Ett internatio-
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3 Sigurður Líndal: „Ísland og nýi heimurinn.“ (Island og den nye verden). Saga Íslands V. (Islands
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Dette gjorde at nybyggerne måtte komme frem til større klarhet enn tidligere
i hva det var som dannet grunnlaget for samfunnsordningen. Det folk var mest
opptatt av, var hvordan konfliktspørsmål skulle løses, og knyttet til disse strids-
spørsmålene var også spørsmålet om hvem som skulle ha makt i samfunnet, og
spørsmålet om lovens karakter.

Av disse grunner er det mulig at samfunnsordningen i den islandske fristaten
kan kaste et visst lys over forskjellige sider ved de norrøne og endog andre euro-
peiske folks politiske idéer – og samtidig deres rettskultur – i middelalderen.

Dersom vi ser på den islandske fristaten som europeernes første stat i den
nye verden, kan vi med god vilje betrakte den som en isolert forløper for euro-
peernes kolonier i Nord-Amerika på 1600- og 1700-tallet i den forstand at der –
som på Island – måtte nybyggerne legge grunnlaget for de nye statene med
gamle idéer fra sine hjemsteder som ledestjerne. Forskjellen var imidlertid at
kolonienes innbyggere til en viss grad leverte tilbake til europeerne den gamle
arven i ny og forbedret drakt, da de hadde erklært sin selvstendighet og oppret-
tet Amerikas forente stater (USA) og dermed bidratt i betydelig grad til utvik-
lingen av den europeiske forfatningen etter den franske revolusjon.

På den annen side hadde islendingene utviklet sitt spesielle samfunn noen år-
hundre tidligere uten at det var blitt lagt merke til. Historieskriveren Adam av
Bremen skriver riktignok i krøniken om hamburgerbispene fra omkring 1075 at
Island ikke har noen konge, bare en lov (Apud illos non est rex, nisi tantum lex).
Og i 1247 undret kardinalbiskop Vilhelm av Sabina seg over dette samfunnet
som ikke hadde noen konge. Men da var den islandske fristatsordningen i ferd
med å miste balansen, og ved å gi seg under norskekongen gjennom en egen
traktat i tidsrommet 1262–1264, sluttet islendingene seg til den allmenne sam-
funnsorden. Forsøket med å bygge opp et samfunn uten en sentral statsmakt og
kun bundet med lover, lyktes ikke.

III
De viktigste organer i de germanske folkenes forvaltning slik den først kommer
til syne, var ting av frie våpenføre menn og et statsoverhode, som oftest kalt
konge. Over alt hvor norrøne menn dannet kolonier i vikingtiden, opprettet de
ting. På tingene ble konfliktsaker løst og samfunnsspørsmål ordnet, mens et
statsoverhode – som oftest kalt konge – i hovedsak fungerte som leder i krig.

Nybyggerne på Færøyene, Island og Grønland var tidlig ute med å opprette
ting, men statsoverhoder ville de ikke ha. Og siden uthavet vernet dem mot an-
grep av fiendtlige folkeslag – ingen andre enn fåtallige norrøne vikinger seilte
da heller ikke dit – var det ikke behov for hærførere i krig.

På Island ble det rundt 930 opprettet et ting for hele landet – Alltinget – som
siden har vært i uavbrutt virksomhet – med kun ett opphold på 40 år. Alltinget
var i realiteten en sammenslutning av flere institusjoner. Den viktigste av dem
var lagretten (lögrétta). Lagrettens oppgaver kan vi nok best sammenligne med
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oppgavene til nåtidens lovgivende forsamlinger, og det vil jeg gå nærmere inn
på senere. Lagrettens leder var lovsigemannen. Hans oppgave var å si frem
loven muntlig, en gjennomgang som skulle være fullført i løpet av tre år. På All-
tinget var det så også fire domstoler og én overdomstol som tok avgjørelser i de
saker som det ikke lyktes å løse i de fire som dømte på et lavere trinn. De dømte
kun om bevisene.

Til slutt er det riktig å nevne kommunene – kalt hreppar – det vil si land-
kommuner. De fungerte som en solid sosial trygdeordning.4

IV
Når man snakker om lover i historisk sammenheng, må man være klar over at
det ikke er slik at de alle fremtrer i samme form. I kildene ser vi stadig vekk
forordninger (eller forskrifter) og erklæringer av forskjellig opprinnelse og
karakter, men som likevel viser bestemte juridiske grunntyper, selv om det er
sjelden at de kommer til syne i en totalt helstøpt form.5 De overlapper til en viss
grad hverandre og er heller idealtyper enn klart avgrensede kategorier. Disse
grunntypene kan beskrives som kjennelser (nynorsk: orskurder)6, vedtatte lover
og lovpåbud.

V
Med kjennelser (orskurder) ble det truffet avgjørelser om begrensede tvister, og
regelen eller prinsippet utformet på det grunnlaget; det er derfor kasuistisk.
Kjennelsene (orskurdene) minner om dommer, og de er derfor den eldste form
for lovgivning i de germanske folkenes samfunn.

I kjennelsene (orskurdene) blir det vist til loven som en felles arv når det
gjelder omgangsmåte – en arv som er i stil med tro og språk – loven er gammel
og god. Den blunder i folks rettsbevissthet og kommer til syne i tradisjonell ad-
ferd. I henhold til dette er loven varig og i realiteten stillestående, og alle
endringer derfor omgitt av betydelige hindringer. Når det i bestemte tilfeller
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4 Se nærmere: Ólafur Lárusson: „Sociallovgivningen i Island i det 12. århundrede.“ Förhand-
lingarna å det tjugoandra nordiska juristmötet i Reykjavik. Köbenhavn 1963, s.175–180.

5 Ebel, Wilhelm: Geschichte der Gesetzgebung in Deutschland. 2., erweiterte Auflage. Verlag
Otto Schwartz & Co, Göttingen 1958, s. 11 ff. (Göttinger Rechtswissenschaftliche Studien.
Band 24). Den samme: Willkür. Eine Studie zu den Denkformen des älteren deutschen Rechts.
Verlag Otto Schwartz & Co. Göttingen 1953. (Göttinger Rechtswissenschaftlichen Studien. Heft
6). Ebel/ Thielmann: Rechtsgeschichte von der Römischen Antike bis zur Neuzeit, 3., neubear-
beitete Auflage. C.F Müller.[2003] Rn. 18–22.

6 Dette ordet er riktignok ikke gammelt i det nordiske lovspråket; men det er det som best beskri-
ver denne lovgivningsmåten. Ordet skal være direkte oversatt fra latinsk decisio (de úr cisio
skurður), jf. Knut Robberstad: Rettssoga I. Universitetsforlaget. Oslo 1971, s. 143. Denne meto-
den blir best beskrevet med ordene å ”rétta lög” som imidlertid kun er bevart i gamle islandske
kilder og da spesielt i Grágás, den islandske fristatens lovbok. Norges gamle love V, se opp-
slagsordet lögrétta, s. 423–424.



manglet regler, ble det ikke fastsatt nye, men gamle og gode regler trukket frem
i lyset. I sin innerste natur var jo loven hverken vedtatt eller nedtegnet, men en
levende arv som var blitt overført fra generasjon til generasjon.

Nå er det nærliggende å tro at det med slike idéer hadde fulgt stagnasjon. Et
nytt trinn i utviklingen kom imidlertid da man oppdaget at en regel som man
fant på forannevnte måte og som ikke passet, kunne endres, og at endringen
bestod i at regelen kunne forbedres. Da betraktet man det slik at det hadde gått
galt med rettsutviklingen fordi man hadde mistet kontrollen over den. De
lovkyndige som ble tilkalt for å løse problemet, mente derfor at det ikke var nye
regler de fastsatte, men at det de gjorde var å trekke frem gamle og gode regler
og rette på det som hadde gått galt.7

Selv om denne tolkningen av middelalderens lover er blitt kritisert,8 kommer
disse grunnleggende idéene klart til syne i den islandske fristatens lover. Som
før sagt så må man kunne anta at ved det islandske landnåmet var seder og
skikker og andre omgangsregler blitt brakt i uorden. Da nybyggerne gikk i gang
med å bygge opp det nye samfunnet, må man kunne anta at det ofte oppstod
tvist og uenighet om hva som var loven. Dette forklarer siden de utførlige
reglene i den islandske fristatens lover om hvordan tvister om innholdet av
lovbestemmelser skulle løses.

Dersom det oppstod tvister, eller man trettet om hvilken lov som egentlig
gjaldt i landet, slik det er ordlagt i loven, kunne man bringe det inn for lagretten
som siden avgjorde spørsmålet etter strenge formelle regler. Av de utførlige
bestemmelsene er det klart at man ikke gikk ut fra at de lovkyndige som satt i
lagretten skulle vedta lover. De skulle derimot bære vitne om hva de anså for å
være lov og begrunne hvorfor dette var loven. Dette kalles å rette loven (rétta
lög), og i de ordene ligger tanken om at man førte en lovregel som ikke var klar
nok når det gjaldt vedkommende sak, tilbake til sin opprinnelig form.9

Selv om sakene ble behandlet på denne måten, var det i virkeligheten slik at
man stadig vekk fastsatte nye regler. Den tanke som lå bak hadde imidlertid
betydning. På denne måten var lagrettemedlemmenes hender bundet; de måtte
ta hensyn til tradisjonell tenkemåte, anerkjente interesser og herskende rettsbe-
vissthet og kunne derfor ikke kunne fastsette regler etter behag. Og det var fler-
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7 Kern, Fritz: Recht und Verfassung im Mittelalter. Libelli III. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
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8 Vyduckel, Dieter: Princeps legibus solutus. Berlin 1979, s. 35 ff. Eisenhardt, Ulrich: Deutsche
Rechtsgeschichte , 3. Auflage. Verlag C.H. Beck. München 1999, Rn. 63-67.

9 Grágás. Islændernes Lovbog i Fristatens Tid. Udgivet og oversat af Vilhjálmur Finsen. Förste
Del. Text I. Kjøbenhavn 1852, s. 211 ff. Dansk Oversættelse: Grágás. Islændernes Lovbog i
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1870, s. 210 ff. En vanlig henvisning er Grágás Ia, s. 211, den islandske teksten og 210 ff. den
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tallet som avgjorde saken. Denne regelen var naturlig når de bar vitne om det
faktum at en bestemt regel var gjeldende lov. Stemmenes styrke avgjorde resul-
tatet, og alle måtte slutte seg til det.

VI
Selv om denne fremgangsmåten løste mange problemer, var nyordninger av for-
skjellige slag ikke til å unngå. Middelalderens samfunn var jo også under ut-
forming, og man strittes om forskjellige grunnleggende faktorer: Lovenes opp-
hav og karakter, forholdet mellom maktområdet til den sentrale kongemakten
og det lokale ætteveldet, mellom borgerne og landadelen, mellom staten og
kirken – for bare å nevne noen eksempler. Det var derfor ikke til å unngå at det
måtte vedtas nye lover, og da er vi kommet til lovens andre opphav, nemlig det
som kommer frem i nye lover (ny lovgivning – nýmæli), lover som blir vedtatt
med folks viten og vilje og er bevis på en mer aktiv lovgivningsmakt. Lovene
blir da vedtatt gjennom avtaler der man tar stilling direkte, uten mellomledd, og
samtykker å bøye seg for en bestemt regel. Det kan også skje ved at man gir en
enkeltperson eller en gruppe som man har tiltro til, i oppdrag å fastsette en
regel. En aktiv lovgivningsmakt fantes særlig i byene som var i rask vekst i
høymiddelalderen, og der vokste det frem en egen lovordning.

Hovedregelen når det gjaldt ny lovgivning (nýmæli), var at ingen var bundet
av annet enn det han selv hadde samtykket, men etter hvert oppstod den regel at
mindretallet skulle følge flertallet. Ut fra dette prinsippet utviklet flertallsrege-
len seg, den regelen som senere ble føyet til kirkerettens regel som var slik:
Major pars est sanior pars.

Regelen om at ingen var bundet av annet enn det han selv hadde samtykket,
var i overensstemmelse med idéene om at lovene var en felles arv som alle
hadde en viss del i. Dem kunne man bøye seg under uten å miste friheten. De
ble da heller ikke endret mot samfunnsborgernes vilje, og sist av alt mot viljen
til dem som hadde stor innflytelse. Alle forsøk på å tvinge gjennom endringer
mot samfunnsborgernes vilje ble kalt tyranni eller lovløshet.

Nå skulle man tro at en slik regel nærmest ville virke som et hinder for ved-
takelsen av nye lover. Men man skal være klar over at selve avstemningen var
ideligen uformell. Folk gav uttrykk for sine holdninger med misfornøyde tilrop
eller bifall, med å slå våpnene sammen og senere med applaus. Man mente det
hersket enighet når vel flertallet av de mektigste og mest innflytelsesrike var
enige. Det var nok slik at de ble ansett for å ha fullmakt fra dem av sine tilhen-
gere som hadde stor innflytelse. Hverken småbønder eller kvinnfolk ble spurt.10

I fristatens lover blir dette behandlet på den måten at det ikke bare er slik
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som det tidligere har kommet frem, at lagretten skal ta avgjørelser i tretter om
hva som egentlig er gjeldende lov, men at man også skal vedta nye lover eller
ny lovgivning (nýmæli), slik det er formulert. Men nå viser det seg at om ut-
førelsen av dem finnes det ingen nærmere bestemmelser. Dette kan knapt for-
klares på annen måte enn at det trengtes samstemmighet for at de skulle gå
igjennom, og at denne regelen var så selvsagt at det ikke var nødvendig å nevne
det spesielt. Noe annet kom neppe heller på tale i et samfunn uten en sentral
statsmakt. Man må derfor lete utenfor lovtekstene når man vil gjøre rede for
hvordan ny lovgivning (nýmæli) ble til.

Nye lover er nevnt på mange steder i kildene, men det er ytterst sjelden at
det blir beskrevet nærmere hvordan de ble til. I de lovhåndskriftene som er be-
vart, står det noen steder i margen at bestemmelsen er ny lovgivning (nýmæli),
og på noe få steder blir det nevnt i teksten når det ble gjort. To viktige eksem-
pler fra andre kilder skal dog nevnes; de kaster lys over hvordan nye lover kom
i stand.

I Íslendingabók, som er den eldste oversikten over Islands historie og ansett
for å være skrevet en eller annen gang i tidsrommet 1130–1140, beskriver for-
fatteren Ari fróði (Are frode) hva som skjedde da islendingene innførte kristen-
dommen i år 1000. Hedningene likte ikke den nye troen, og stridighetene økte
inntil det skjedde at både de kristne og hedningene sa opp lovfellesskapet med
hverandre. Det lovfestede fellesskapet ble brutt.

Da alt så ut til å gå galt, ble lederen for hedningene bedt om å være megler.
Etter å ha tenkt over saken i ett døgn, holdt han en tale på tinget der han blant
annet sa: 

„Nå synes jeg det er løsningen,“ sa han, „at vi ikke lar dem bestemme
som vil gå hardest imot, og megler saken slik mellom dem at begge
parter får noe igjen, og at vi alle skal ha én lov og én skikk. Dersom vi
ødelegger loven, vil det skje at vi også ødelegger freden.“ (Kapittel 7).

Kristendommen ble lovfestet på den måten at hedningene beholdt bestemte
rettigheter når det gjaldt å pleie sine gamle skikker.

Hvordan det nå enn forholder seg med den bokstavelige sannhet i denne for-
tellingen, – for meg ser den ut til å bære et visst preg av legenden – så viser den
klart hvilke idéer folk på denne tiden hadde om hvordan nye lover skulle vedtas.

Loven binder bare den som samtykker å bøye seg under den. Dersom det
oppstår uenighet, oppløser man det lovfestede fellesskap – går til og med til
krig – eller megler slik det ble gjort ved innføringen av kristendommen på Is-
land. Kompromisset er et av de viktigste elementene i nordisk og angelsaksisk
lovtradisjon.

Disse idéene kom også til syne da islendingene opprettet overenskomsten
med norskekongen Håkon Håkonsson og gav seg under ham i tidsrommet
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1262–1264. Året 1262 var det bare de islandske sør- og nordlendinger som
med bestemte gjensidige forpliktelser sverget troskapsed til kongen. Deretter
er det vestlendingene som sverger troskapsed til kongen, uvisst hvilket år, og
så til slutt de islandske østlendinger som sverget troskapsed til Magnus laga-
bøter i 1264. – Hva viser dette? For det første blir det med rene ord sagt at
overenskomsten ble opprettet av bønder på Nord- og Sør-Island som var enige
om det. For det andre måtte man innhente et særlig samtykke fra de islandske
vest- og østlendinger for at alle islendingene skulle være bundet av overens-
komsten.

VII
Den tredje grunntypen av nåtidens lover er lovpåbud som enten innebærer en
forskrift eller et direktiv om avgrensede enkelttilfeller, eller, som dog er det
aller vanligste, generelle forskrifter om de tilfeller som er de mest utbredte og
mest typiske. Dette er den alminneligste formen i vår tids lovgivning. Her er
autoritet (myndighet) en forutsetning for fastsettelse av slike regler, og det
kommer til syne i en bestemt form. Lovbestemmelser er mer enn andre et
instrument for våre dagers myndigheter. 

Her hadde det skjedd at det ikke lenger var enighet om lovene. De ble vedtatt
med makt selv om det helt eller delvis var skjult under henvisning til samråd
med høvdinger og undersotter.

Til å begynne med hadde den viktigste oppgaven til statsoverhodet – kon-
gen – vært å bevare de gamle lovene. Vedtakelse av lover i den hensikt å nå et
bestemt mål var ikke en oppgave for en rettferdig konge selv om vi kan finne
eksempler helt fra det femte århundre på at kongene vedtok lover. Dette be-
gynner å endre seg på 1100- og 1200-tallet, og hadde mer enn noe annet sine
røtter i kirkens frihetskamp, nærmere bestemt i kirkens politikk som gikk ut på
å kvitte seg med all den makt lekmennene hadde når det gjaldt kirkens indre
anliggende. Kirkens program kommer klarest frem i en skrivelse fra Pave Gre-
gor 7., Dictatus papae, fra 1075, der det blir lagt vekt på at det er paven alene
som har tillatelse til å vedta nye lover i den grad det i hvert tilfelle er nødven-
dig.

Dette gav støtet til at keisere og konger mente de hadde tillatelse til å vedta
lover, blant annet for å sikre freden i samfunnet. 

Den teoretiske bakgrunn fant man særlig i de romerske lovene.
Nå fikk det syn mer og mer tilslutning blant makthavere, at lovene var et

politisk instrument som man kunne bruke til å få igjennom saker, samtidig som
de ble befridd fra den gamle rettens lenker. Dette var et svar på tidens krav om
ro og orden i forbindelse med blant annet økende handel – kjøp og salg, frem-
voksten av byer og en sterkere stilling for håndverk og industri. Men samtidig
ble lovene et farlig instrument for myndighetene som kunne bruke det til å utføre
onde gjerninger. 
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Dette fikk folk til å tenke over lovens moralske grunnlag, nærmere bestemt
lovens ånd. Slike idéer kan bl.a. føres tilbake til Isidor av Sevilla (ca. 560–636)
til prologen i Jyske lov fra 1241.

Idéene om loven som maktpåbud var fremmede for islendingene, og spilte
liten rolle i den islandske fristaten. Lovpåbud kom først til syne med kirkens
menn og da særlig fra erkebiskopen i Nidaros. Biskop Þorlákur Þorláksson
(1133–1198), som nylig hadde kommet fra studier i Paris i Frankrike og Lincoln
i England, befalte lekmennene å gi biskopen myndighet over de kirker som de
hadde latt bygge. Lekmennenes kongeborne høvding Jón Loftsson avslo bisko-
pens befaling og unnskyldte seg med betingelsene til dem som hadde bygget
kirkene, og gamle skikker i landet – de gamle gode lovene. Og denne gangen
fikk han sitt igjennom. Ellers var det slik at de fleste lovbestemmelser som kom
fra erkebiskopen i fristatstiden, angikk kirkens og geistlighetens indre anliggen-
der. Lekmennenes reaksjoner ble derfor bare i liten grad satt på prøve. Kongens
ensidige påbud på 1200-tallet reagerte islendingene kraftig imot, for eksempel
da kongen kalte til Norge håndgangne menn, selv om en del så det som sin plikt
å lyde.

Islendingenes reaksjoner kom imidlertid klarest til syne på Alltinget i 1281
da Jónsbók skulle lovfestes. Den var en del av den store revisjonen av lovene
som norskekongen Magnus lagabøter foretok. Jónsbok ble sendt til Island i
1280, og islendingene hadde en god del å utsette på den; merknader som de la
frem på Alltinget i 1281. Kongens sendemann, Loðinn leppur ble sint – han
„ble svært opphisset over at bøndene gjorde seg så djerve at de ville vedta lover
i et land der kongen alene skulle råde. Deretter krevde han at folket skulle vedta
hele boken uten merknader.“ Disse ordene besvarte folket på tinget med støtte i
de gamle idéene, og sa „at det ville de ikke gjøre og dermed miste landets
frihet.“11 Loðinn søker her støtte i Justinians lovverk: Quod principi placuit legis
habet vigorem (Dig 1.4.1 pr.), en regel som kan spores tilbake til den romerske
juristen Ulpian (d. 223 e. Kr.), og kan kalles absolutismens grunnprinsipp.

Her får islendingene for første gang lovene tydelig presentert som et maktpå-
bud fra et statsoverhode; en lovgivning som tingforsamlingen avslår på det be-
stemteste. Her så kongemakten fremover, mens de islandske lederne så tilbake
på det svunne. De kommende århundre avviste de kongens ensidige lovgiv-
ningsmakt, og henviste stadig vekk til de gamle landsrettighetene som var bun-
det i overenskomstene. Smått om senn måtte de imidlertid gi seg, først ved
reformasjonen 1541–1551 og deretter da eneveldet ble innført året 1662. Disse
nye idéene måtte imidlertid følges opp med hærmakt. Idéene ble så forseglet
med Kongeloven av 14. november 1665 der det blant annet heter:
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Skal derfor ogsaa Kongen alene have höieste Magt og Myndighed til at
gjöre Love og Forordninger efter sin egen gode Villie og Velbehag, at
forklare, forandre, formere, formindske ja og slet at ophæve forrige af
hannem selv eller af hans Forfædre udgivne Love […] (Para. III).12

Kongeloven var gjeldende i Danmark til 1849. Om dens gyldighet på Island har
det ikke hersket full enighet. Det er imidlertid klart at den ikke var gjeldende
etter 1874.

Nå hadde de vedtatte lovene i form av lovgivers maktpåbud fremtiden for
seg. Helt frem til i dag har de da også vært de mest omfattende av alle rettskil-
der innenfor den vestlige kulturverden. Etter som kongemakten vokste, og ikke
minst etter at eneveldet var innført, ble folk mer og mer klar over at lovene var
et farlig instrument for myndighetene. Motvekt mot dette fant man i naturretten
der det først ble vist til religiøse premisser, og i takt med den økende sekularise-
ringen av samfunnet etter hvert lagt mer og mer vekt på fornuften.

VIII
Et av hovedmålene til de nasjonale frihetsbevegelser på 1700- og 1800-tallet
var å begrense makten, og det skulle i hovedsak foregå på to forskjellige måter.

For det første ved å overføre den lovgivende makt til de folkevalgte nasjo-
nalforsamlingene der representantene stod ansvarlige overfor velgerne. Bak
dette lå tanken om at all makt stammer fra folket som så gir valgte representan-
ter fullmakt til å utøve denne makten. På en indirekte måte samtykker folket de
lovene som de må bøye seg under.

For det andre ved å felle en del av naturrettens prinsipper inn i forfatningen i
den hensikt å begrense lovgiverens makt slik at folk gis rettigheter på bestemte
områder som for eksempel når det gjelder rett til eiendom, rett til arbeid og
ytringsfrihet. Disse områdene blir dermed satt utenfor maktområdet til den
allmenne lovgiveren. 

Her formet eneveldets ånd idéen om at statsmakten i realiteten er ubegrenset
unntatt der disse bestemte områdene er holdt utenfor med forfatningsmessige
rettighetsparagrafer. Når det imidlertid gjelder de idéer som fristatens mennes-
ker hadde, ser man derimot at de gikk ut fra at frihet og rettigheter var noe som
var selvsagt. Dersom et slikt syn blir lagt til grunn, kommer det i stedet for de
rettighetsparagrafer der samfunnsborgerne samtykker å begrense sin rett til
eiendom, sin rett til arbeid og rett til ytringsfrihet i samfunnets interesse, og tar
på seg de forpliktelser som det innebærer. De fleste steder har utviklingen vært
en stadig økning i antall rettighetsparagrafer – der man går ut fra som gitt at
folk bøyer seg for makten med mindre det er spesielt unntatt. Dette er en del av
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det raskt økende antall lovbestemmelser, bl. a. rettighetsparagrafer, som jeg nå
vil komme inn på. Men før jeg gjør det, vil jeg si følgende:

Kunne det kanskje nå være riktig å overveie å bevege seg fra eneveldstiden
til middelalderen og legge vekt på at i sin natur er den lovfestede statsmakt
begrenset, og at folk nyter fullt ut sin personlige frihet og alle rettigheter? Folks
personlige frihet og rettigheter er derimot begrenset på bestemte områder
gjennom forfatningsmessige paragrafer med bestemmelser om plikter i stedet
for rettigheter. 

IX
Den menneskelige tilværelse er innviklet, og det syn dominerende at det makt-
påbud som kommer til syne i vedtatte lover, er det beste alternativ når det gjel-
der å holde et organisert samfunn i gang. Da oppstår de problemer som følger
det å behandle alle stridsspørsmål med lovregler som virker fremover (det vil si
det motsatte av å ha tilbakevirkende kraft). Andre løsninger ser imidlertid ikke
ut til å være i syne, og konsekvensen er blitt en voldsom overregulering med et
raskt økende antall lovpåbud og andre forskrifter.

Tilsyn og kontroll er nødvendig for å kunne følge opp maktpåbud. Jo flere
regler vi får, jo mer omfattende blir kontrollen, og både antallet enkeltpersoner
og institusjoner som skal ta seg av dette, øker. 

Slik har det utviklet seg en stat av forskrifter og kontroller. 
Så langt kommet er det nødvendig å stoppe litt opp og spørre om man ikke er

kommet til den ytterste grense for det tradisjonelle juridiske begrepet maktpå-
bud når det gjelder å styre et samfunn. Det ser nemlig ikke ut til sikre fullt ut
demokrati, menneskerettigheter, personlig frihet og maktfordeling, begrep som
dog er allment anerkjent som ønskverdige verdier. Og er det ikke et paradoks
når en stat som bygger på demokrati og frihet, holdes i gang gjennom en meng-
de lovpåbud og stadig mer omfattende kontroll?!

Det jeg har sagt her, gjelder ikke bare enkeltstater, det gjelder i like stor grad
– om ikke større – Den europeiske union (EU) og Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde (EØS).

X
Og da er det riktig å vende tilbake til den islandske fristaten. Der ble indivi-
dualismen satt i høysetet, og i fristatens lover ble den personlige frihet lagt til
grunn. I overensstemmelse med det avviste man sentralmakten, og loven var
derfor ikke noe maktpåbud, men en traktat eller en overenskomst. Bak dette lå
det syn at den lovfestede makt i sin natur var begrenset. Og siden loven derfor
hadde innebygde begrensninger, var det ikke nødvendig å ta i bruk høyere
maktpåbud mot lovgiverens maktpåbud – rettsarven og den rettsbevissthet som
den skapte, var den usynlige forfatning som holdt lovgiveren i tømme.

Nå har de fleste statene i Europa tatt sikte på å redusere statens aktiviteter
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gjennom privatisering av bedrifter og ulike tjenestevirksomheter, og gjennom
økonomisk markedsstyring. Dette kan da ikke bety annet enn at samfunnsbor-
gerne selv i større grad får være med på å utforme sine omgangsregler uten inn-
blanding fra myndighetenes side. Dette ser imidlertid ikke ut til å lykkes;
myndighetene reagerer nemlig med stadig flere og mer omfattende lovkapitler
og strengere kontroll inntil folks handlinger blir bundet av maktpåbudenes
lenker. Det blir derfor altfor liten forskjell på – på den ene side en stat styrt med
forskrifter og kontroll – og på den annen side en sentral autoritær statsmakt.

Men til tross for dette er det vanskelig å ta forholdsregler mot alt. Det dukker
derfor stadig vekk opp tilfeller som ikke omfattes av lovene.

Som et tiltak mot dette fastsetter lovgiveren relativt åpne bestemmelser eller
generelle klausuler.

XI
Gjennom dem blir siden makten overdratt til embetsverket som da får hjemmel
til å fastsette regler. På den måten overføres makten fra den folkevalgte lov-
givende forsamling til styringsverket, fra politikerne til embetsmennene som
ikke har en tilsvarende demokratisk fullmakt. Deres makt forsøkes imidlertid
begrenset gjennom kontroll utført av den lovgivende forsamling. Imidlertid er
det slik – på grunn av parlamentarismen, at den aktive kontrollen blir redusert
ved at flertallet i den folkevalgte forsamling i realiteten står ansvarlig for det
som den utøvende makt gjør, i stedet for å utøve kontroll. Disse to maktfaktore-
ne vokser dermed sammen, og til slutt får den utøvende makt overtaket. Det er i
hvert fall de erfaringer vi har her på Island.

Vi må også ha i tankene de begrensninger som det representative demokratiet
har, men det er det ikke anledning til å drøfte her.

Men nå vil jeg på ny vende tilbake til den islandske fristaten.
I moderne forstand fantes det ikke noe styringsverk i den islandske fristaten

som var totalt fri for sentralmakt. En bitte liten spire til utøvende makt kunne
man riktignok ane hos de viktigste høvdingene som ble kalt goder. Deres makt
og innflytelse bygde på et kontraktforhold som tilhengerne kunne si opp; velde
sitt kunne godene også selge eller gi bort, og det gikk i arv. Deres makt bygde
på et tillitsforhold.13 Den første spire til et moderne styringsverk kom først med
kongens hird og innenfor kirken, og det begynte ikke å få innflytelse på Island
før etter fristatstiden og var da lenge svakelig.

Den spire til forvaltning som fantes, bar visse preg av privatisering og var i
overensstemmelse med det avtalefestet. Jeg vil ikke påstå at en slik ordning kan
være anvendelig i våre moderne samfunn, men ville det ikke være verdt å
vurdere det?!
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XII
I dag er det ikke bare til styringsverket som makt overføres fra den folkevalgte
forsamlingen, makt overføres også til domstolene. Når det mangler regler eller
de – f.eks. generelle klausuler – ikke fjerner all tvil, må domstolene ta avgjørel-
ser ved å utforme eller jamvel fastsette regler. Det er altså slik at makt overføres
fra valgte politikere til dommere som ikke har en tilsvarende fullmakt fra
velgerne. Og domstolenes rolle i utformingen av lovgivning blir stadig større.

I den forbindelse er det riktig å minne om den rolle lagretten hadde i frista-
tens dager, nemlig det å rette loven (rétta lög). Det skjedde ved at man så på
lovtradisjonen som en felles rettsarv, en slags generasjonenes overenskomst,
som inneholdt allment anerkjente prinsipper. Dette må domstolene også gjøre i
dag ved tolkningen av fastsatte lovbestemmelser, ved utformingen av regler der
rettskildene ikke gir tydelige svar, og ved fastsettelsen av regler der det ikke
finnes slike fra før. Lovtradisjonen innebærer en demokratisk fullmakt til
dommerne, og det er anerkjent ved at statenes forfatningslover har bestemmel-
ser om domstoler og deres rolle. Av natur går dommerens arbeid ut på å avgjøre
stridsspørsmål fordi samfunnet ikke tåler uvisshet. Her kan man derfor si at
domstolene retter loven. Dette betyr også at de fører et visst tilsyn med lovgive-
ren, noe som igjen bidrar til maktfordeling.14

XIII
Det dominerende syn i dag i den vestlige verden har vært å redusere statens
aktiviteter. Følgene blir at makt overføres fra den lovgivende forsamling og
embetsverket til markedet og til dem som har innflytelse der, bedriftslederne og
forbrukerne.

Her passer det å minne om den oppgave lagretten hadde, nemlig å vedta nye
lover (göra nýmæli) som det imidlertid ikke fantes nærmere bestemmelser om i
fristatslovene. De viktigste av de nye lovene, innføringen av kristendommen (år
1000) og overenskomsten med norskekongen (1262–1264), ble gjennomført
utenom lagretten. Der var det slik at loven var en overenskomst som alle skulle
være part av, og uenighet skulle løses med megling. Dersom man nå sammenlig-
ner med den islandske fristatens forfatning, kan man si at den lovgivende forsam-
ling lager nye lover (göra nýmæli) – riktignok med flertallet av stemmene – samt
det frie marked der inngåelse av avtaler er likeverdig med et enstemmig vedtak.

I middelalderen ble som tidligere nevnt denne ordningen brakt i uorden, og
den sentrale statsmakten styrket. Til det er det mange grunner, og mange forkla-
ringer er blitt fremsatt. Men i markedet er friheten i hendene på dem som arbei-
der der, og frihetens fremtid bestemt av deres kompetanse når det gjelder fri
kontakt. – Frie menn fastsetter selv sine begrensninger. 
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XIV
Islendingene gjorde forsøk på å bygge opp et samfunn uten en sentral statsmakt,
et samfunn som kun var bundet til loven, som bare hadde den oppgave å definere
folks rett, og ikke å sette den ut i livet, men det lyktes ikke. De siste tiårene av
den islandske fristaten var karakterisert av blodige indre konflikter, anarki og
lovløshet. Dette finner vi klare vitnesbyrd om i middelalderlitteraturen, både i
islendingesagaene og i de samtidige sagaene. Island var ikke noe enestående
eksempel i så henseende. Slik var tilstanden vidt og bredt i Europa i høymiddel-
alderen, og reaksjonene ble en styrking av den sentrale statsmakten og en mer
aktiv lovgivningsmakt. Denne utviklingen måtte islendingene også følge, men
mente de hadde sikret sin frihet gjennom å gi seg under en konge som var langt
borte.15

Nå kan det vel hende at noen synes at jeg i det foregående har gitt et for posi-
tivt bilde av den islandske fristaten, ja, egentlig av alt styresett i middelalderen.
Men her skal vi være klar over at til tross for anarki og lovløshet, til tross for
konflikter og begrenset sikkerhet for samfunnsborgerne, kan det med bakgrunn
i nåtidens forståelse, skjule seg verdier der som det er verdt å se nærmere på,
ikke minst når det ser ut som vi er kommet til yttergrensene for en stat styrt med
maktpåbud og forskrifter.

Allmenne uskrevne prinsipper er blant de viktigste rettskilder for rettsordnin-
gen i de fleste eller alle stater i Europa, og ikke minst innenfor den europeiske
union (EU) som er under stadig utvikling.16 De innebærer blant annet at loven er
allmenn og varig og dermed forutsigbar, tilgjengelig og fornuftig. Den vernet
rettmessige forventninger. Dette synet har røtter i idéene om de gode gamle
lovene som var en viktig faktor – riktignok ikke en enerådende faktor – i mid-
delalderens lovbegrep slik jeg tidligere har beskrevet, og slik det kommer tyde-
lig frem i den islandske fristatens lover.

I dette ligger et vern mot uoverlagte beslutninger og overgrep fra lovgiverens
side, som trass i megling og demokratisk fullmakt fra velgerne alltid er en fare.
Og dette vernet plikter domstolene å gi med støtte i en lovtradisjon som genera-
sjoners erfaringer og rettsbevissthet har utformet. I dette ligger som tidligere
sagt blant annet dommernes demokratiske fullmakt.
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Men nå er det jo ikke slik at domstolene er ufeilbarlige, og om dommer kan
det jo også stundom være delte meninger. Da blir det en oppgave for lovgiveren
å rette. Men hvordan dette nå enn er, så er det sunnest at lovgivningen utvikler
seg mellom nyordninger bygd på idéer og tradisjon bygd på erfaring. Dette
skjer ved at lovgiveren lager nye lover (jf. göra nýmæli) på vegne av hver ny
generasjon, og at domstolene retter loven (jf. rétta lög) med grunnlag i tidligere
generasjoners overenskomster.

Dett blir så overlatt til samfunnsborgerne å ordne sakene gjennom avtaler –
nærmere bestemt med enstemmige vedtak.

Alt dette innebærer den grunnleggende idé at lovfestet makt i sin natur er
begrenset.

Kanskje er jeg nå langt fra all virkelighet? – Langt ute på viddene? Det kan
godt være, men i det absurde kan det av og til skjule seg nye idéer. Ellers dreier
mitt innlegg seg ikke om det. Innlegget må kun forstås som en oppfordring til
nordiske jurister – altså til dere som sitter her – om å akte mer på deres egne
lovtradisjoner, hver i sitt land, med det håp at disse tradisjonene kan bli nyttige
bidrag til den europeiske rettskultur.

Om det kommer til å skje, kan jeg ikke svare på. Men erfaringene vil vise
det. 

Oversatt av Per Roald Landrø.

Lagbegreppet under medeltiden och dess inflytande 

på utvecklingen af europarätten i dag

45


