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Bent Iversen 80 år

Bent Iversen 80 år 

Den 17. september 2019 fylder professor emeritus, lic. jur. Bent Iversen 80 
år. En række tidligere studerende, kolleger, fagfæller og venner fra ind- og 
udland har fundet, at dette skal markeres med et festskrift.

* * *

Bent Iversen er især kendt for sit langvarige virke som universitetslærer 
og for sit omfattende forfatterskab. Tager vi det sidste først, blev grunden 
til forfatterskabet lagt allerede i de tidlige 1970’ere, og siden er det bestan-
dig blevet udvidet og udviklet. I dag fremstår det som en selvfølge, at Bent 
Iversen – med sit udprægede pædagogiske talent og med sin betydelige 
forskertrang – valgte universitetskarrieren. Selv var han, ligesom mange 
andre før og efter ham, efter sin juridiske kandidateksamen i 1964 nok 
lidt i tvivl om, hvor han skulle anvende sin juridiske uddannelse. Mange 
trænger til luftforandring efter omkring 5 studieår, og et spring fra den 
ene side af katederet til den anden står ikke øverst på ønskelisten. Bent 
Iversen blev først dommerfuldmægtig og virkede i 1964 som sådan ved 
Retten i Ballerup. Herefter gjorde han fra 1964 til 1966 militærtjeneste ved 
Bornholms Værn og virkede samtidig som halvdags dommerfuldmægtig 
ved Retten i Rønne. Fra 1966 til 1968 var han ansat i Indenrigsministeriet, 
først i departementet, dernæst som udstationeret som sekretær for kom-
munesammenlægningsudvalget ved Esbjerg, Guldager og Vester Nebel 
kommuner i det daværende Ribe Amt.

 I 1970 blev Bent Iversen ansat som til lektor ved Aarhus Universi-
tet, hvor han virkede indtil 1989, hvor han blev udnævnt til professor 
i erhvervsret ved Odense Universitet (nu Syddansk Universitet). I 2003 
lykkedes det for Aarhus Universitet at vinde Bent Iversen tilbage, og de 
sidste godt 3 år af sit arbejdsliv med fuldtidsbeskæftigelse virkede han 
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BENT IVERSEN 80 ÅR

således igen på sin juridiske hovedarbejdsplads, Aarhus Universitet. Vi 
ved, at Bent Iversen altid har udtrykt glæde over, at han fik lov at afrunde 
sit fuldtidsarbejdsliv som professor i retsvidenskab ved Aarhus Univer-
sitet, og vi kan oplyse, at glæden var gensidig – og ikke blot var at finde 
hos kolleger, men også hos studerende. Bent Iversen blev således af de 
jurastuderende kåret til Årets Underviser 2004.

Stud.jur. Klaus Rasmussen, der samme år blev præmieret for den 
bedste begrundelse, havde skrevet følgende (med tilrettet tegnsætning):

»Aristoteles sagde engang:« Al videnskab starter med forbavselse over, 
at tingene er, som de er«. Dette udsagn passer godt på Bent Iversen, der 
har vakt de studerendes forbavselse over, hvorledes juraen er, og han har 
formået at formidle et meget komplekst område på en yderst berigende 
måde. At møde til Bent Iversens forelæsninger er som at rejse ind i en 
problemfyldt verden, hvor alt kan løses med et smil.

At se en person, der formår at videregive med så megen energi og et 
brændende ønske om, at alle skal opleve i stedet for at memorere, er til 
stor inspiration.

»En stor leder har intet behov for at føre an,
for ham rækker det at vise retningen«

Henry Miller

Derfor fortjener Bent Iversen denne ære!«

* * *

Mens Bent Iversen virkede som lektor ved Aarhus Universitet, var han 
fra 1975 til 1977 først sekretær og derefter medlem af det af Justitsmi-
nisteriet nedsatte produktansvarsudvalg. Fra 1976 til 1978 varetog han 
hvervet som institutbestyrer ved Afdelingen for Privatret. I 1985 erhver-
vede han den juridiske licentiatgrad for afhandlingen »Prioritetsstil-
linger i fast ejendom« (1984). Fra 1986 til 1989 var han ekstern lektor i 
formueret ved Handelshøjskolen i Aarhus. I sin tid som professor ved 
Syddansk Universitet var Bent Iversen tillige beskikket som censor ved 
de videregående uddannelser fra 1990 til 2003, og han var formand for 
det rektorale patentudvalg sammesteds fra 1999 til 2003. I 2003 blev han 
beskikket som medlem af en europæisk ekspertgruppe til evaluering 
af medlemsstaternes lovgivning og retspraksis vedrørende sikring af 
udenlandske tilgodehavender.
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  BENT IVERSEN 80 ÅR

* * *

Bents mange studerende vil først og fremmest huske ham som en fanta-
stisk morsom underviser. Købers grundige undersøgelse af tingbogen 
blev malende beskrevet som, at køberen havde »hele snablen nede i ting-
bogen«, og når man har hørt Bent sige den sætning, glemmer man det 
aldrig igen ... Han kunne underholde, men det blev aldrig underholdning 
for underholdningens egen skyld. Fagligheden var altid i højsædet. Un-
derholdningen var med til at fange og fængsle opmærksomheden, men 
aldrig noget, der tog noget fra det faglige – det lagde altid kun til. Det 
virkede i øvrigt så let, når Bent underviste, men når man selv har prøvet 
den metier, ved man, at så god og pædagogisk en fremførelse som den, 
Bent lagde for dagen, kræver mange timers forberedelse.

 Som forsker imponerer Bent ikke kun ved sin dybde, men også ved 
sin bredde. Han har beskæftiget sig med alt fra personret (umyndige 
personers formue) over erstatningsret, aftaleret, almindelig og speciel 
obligationsret, herunder handelsagentur og eneforhandling, tingsret, 
herunder panteret, til konkurrenceret. I sidstnævnte disciplin kommer 
man ikke uden om EU-retten, der dog også i høj grad præger retsstil-
lingen for handelsagenter. Bent har ikke begrænset sig til Europa, men 
har også behandlet den internationale handelsret, herunder CISG. Bent 
har skrevet bøger og artikler, anmeldelser og kommentarer om endnu 
flere juridiske emner end dem, der er opregnet her. Et af de væsentligste 
indholdselementer i et festskrift – undertiden også dét væsentligste – 
kan være den bibliografi, som skriftet indeholder. Det er en glæde for 
os, at dette festskrift indeholder netop en sådan bibliografi, en samlet 
fortegnelse over Bents retsvidenskabelige publikationer, fra de første 
små artikler til de senere klassiske værker, hvoraf en del nu videreføres 
af andre, herunder »Dansk privatret« og »Dansk erhvervsret«.

* * *

Siden Bent gik på pension i 2006 – efter eget udsagn »et par år for tidligt«, 
hvilket vi kun kan istemme – er han fortsat med sin virksomhed som 
juridisk forfatter, ligesom han har virket som voldgiftsdommer og har 
udøvet responderende virksomhed. Tidligere kolleger har aldrig hen-
vendt sig forgæves, når de har bedt om Bents råd og vejledning.

 Bent har både før og efter sin emeritering ydet en stor indsats som 
bedømmer af ansøgere til adjunkturer, lektorater og professorater samt 
af afhandlinger indleveret til opnåelse af den juridiske ph.d.-grad. Hans 
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BENT IVERSEN 80 ÅR

bedømmelser har altid været båret af stor vilje til at forstå forfatterens 
intentioner og synspunkter, og i bedømmelserne er der altid sket en 
nøgtern og saglig afvejning af plusser og minusser, inden regnskabet er 
blevet gjort op. Som opponent har Bent demonstreret både vid og bid. 
Hans vittige kommentarer har altid kunnet tage brodden af en skarp 
kritik – nogle gange fremført af medbedømmere, andre gange af Bent 
selv – således at den gode stemning er blevet opretholdt, stipendiaten 
har kunnet bevare fatningen og efter evne replicere, og tilhørerne har 
kunnet fryde sig over en meningsudveksling med akademisk tyngde, 
men samtidig af betydelig underholdningsværdi.

 Med dette festskrift ønsker alle bidragydere fra ind- og udland Bent 
Iversen til lykke med de 80 år den 17. september 2019 og alt godt frem-
over. Vi forbinder vore lykønskninger med en stor og dybfølt tak for alt 
det, som Bent har præsteret for retsvidenskaben, som universitetslærer, 
som censor, som bedømmer, som udvalgsmedlem, som anmelder, som 
diskussionspartner og – sidst, men ikke mindst – som forfatter.

Aarhus, i juni 2019

Torsten Iversen, Susanne Karstoft og
Lars Henrik Gam Madsen
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Almindelige emner
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ALMINDELIGE EMNER

Den juridiske tradition

Af professor, dr.jur. Jens Evald,  
Juridisk Institut, Aarhus Universitet

1. Indledning

I artiklen »Hvad kan man egentlig bruge juridisk litteratur til i praksis« 
(U 2017 B 312) af højesteretsdommer og tidligere professor ved Aarhus 
Universitet Jens Peter Christensen anføres, at den moderne juridiske 
forskning er kendetegnet ved at have et praktisk sigte: »Juraen har – som 
såkaldt videnskabsfag – fra første færd haft det helt igennem jordnære 
sigte at være til nytte for det praktiske retsliv. Til nytte for lovgivere, 
administratorer, myndigheder, advokater, dommere. Og ikke mindst: 
Til nytte for uddannelsen af fremtidens jurister.« Af samme grund anses 
lærebøger som det vigtigste, den juridiske forskning kan bidrage med: 
»Set fra en praktisk synsvinkel er forskningens væsentligste opgave [...] at 
videreføre og udvikle den eksisterende lærebogs- og håndbogstradition. 
Denne opgaves rette løsning indeholder en garanti for, at forskningen 
er praktisk anvendelig.« Når den juridiske litteratur er mest praktisk 
anvendelig, »rejser den spørgsmålene og redegør for de hensyn, værdier 
og holdninger og synspunkter, der på det pågældende retsområde er af-
gørende, og som måske kan bringe læseren nærmere svaret på konkrete 
problemer«. Faren er, »at den juridiske universitetsforskning lukker sig 
om sig selv, så universitetsjurister i højere grad skriver til glæde (eller 
måske snarere sorg) for hinanden, mere end med sigte på praktikere«. 
Faren er også, »at juraen måske nogle steder kan udvikle sig til at blive 
et »rigtigt« videnskabsfag, som statskundskaben. Et »erkendelsesfag« 
snarere end et fag med et ganske jordnært og praktisk sigte«.

De netop refererede synspunkter er solidt forankret i den juridiske 
tradition, som den kendes tilbage fra 1800-tallet og Anders Sandøe Ørsted 
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JENS EVALD

(1778-1860) til i dag, i hvert fald var det A.S. Ørsted, som i sit omfattende 
forfatterskab var den første, som betonede vigtigheden af et samarbejde 
mellem teori og praksis, og af eftertiden er han blevet betragtet som 
retsvidenskabens grundlægger (Tamm, 2005, s. 344). Uden A.S. Ørsteds 
omfattende og banebrydende arbejde i 1800-tallet kunne den juridiske 
forskning, som den kendes i dag med sine mange hånd- og lærebøger, 
have set anderledes ud. Som det vil fremgå nedenfor i afsnit 2, var »faren« 
større i begyndelsen og midten af 1800-tallet end i dag for, at juridisk 
forskning uden et praktisk sigte udviklede sig til et »erkendelsesfag«. Med 
undtagelse af Alf Ross (1899-1979), som i sit retsfilosofiske forfatterskab 
forsøgte at formulere en videnskabsteori for juridisk forskning, har ingen 
siden hævdet, at juridisk forskning bør opfylde bestemte af retsfilosofien 
opstillede kriterier for at kunne betragtes som (rets)videnskab. Gennem 
historien har den juridiske forskning vist sig at være stabil over for forbi-
passerende teoretiske modeluner og synes i det hele taget at leve sit eget 
liv uafhængigt af retsfilosofien. Traditionen har aldrig tabt terræn inden 
for den juridiske forskning (Evald, 2010, s. 243). 

Videreførelsen af den juridiske tradition forudsætter enighed blandt 
(universitets-) juristerne om, hvad der er den juridiske forsknings opgave, 
og hvilken metode der er den rigtige til at løse denne opgave. Siden 
Ørsted  har der været enighed om, at den juridiske videnskabs opgave 
er at fastlægge indholdet af gældende ret, jf. afsnit 3.

I bogen »Nordisk rettspragmatisme« (2005) hævder nordmanden 
Sverre Blandhol, at den juridiske tradition, som A.S. Ørsted skabte, er 
kendetegnet ved en skepsis over for begrebsinddelinger, ligesom den 
vender sig imod abstrakte retsteorier og metodologisk formalisme. Af 
samme grund kalder Blandhol den juridiske tradition for retspragma-
tisme, jf. afsnit 4. 

Afslutningsvist beskrives kort Bent Iversens forfatterskab som en del 
den juridiske tradition, jf. afsnit 5.

2. Den juridiske tradition i støbeskeen

I 1799 tabte A.S. Ørsted konkurrencen om et ledigt adjunktur ved Det 
juridiske Fakultet i København til Mathias Hastrup Bornemann (1776-
1840), hvis betydning for retsvidenskaben senere skulle vise sig at blive lig 
nul. Eftertiden har bedømt Ørsteds nederlag forskelligt. Professor i rets-
videnskabens historie Frantz Dahl (1869-1937) betegnede det som »et af 
de mørkeste, maaske mørkeste Blad i Alma Mater’s ellers saa glorværdige 
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Historie« (Dahl, 1927, s. 20). Selv om Ørsted måtte have følt nederlaget 
som en krænkelse, kommer Carl Ussing formentlig sandheden nærmere, 
når han beskriver det som et »uvurderligt Held for vor Videnskab, at 
Døren for den udelukkende theoretiske Granskning saaledes lukkedes 
for Ørsted, og at han blev dreven imod de mere praktiske Videnskaber« 
(Ussing, 1884, s. 45). 

At retsvidenskaben skulle have et praktisk sigte, var en opfattelse 
ikke alle delte. I 1840 blev Frederik Christian Bornemann (søn af Mathias 
Hastrup Bornemann) udnævnt til juraprofessor, og hans syn på retsvi-
denskabens opgave omfattede ikke det praktiske retsliv. Bornemann var 
stærkt interesseret i rettens filosofiske side, og hans livsopgave var at 
gennemføre en filosofisk behandling af retsvidenskaben. Han bragte sig 
dermed, helt bevidst, i modsætning til Ørsteds praksisrettede retsviden-
skab. Det kom bl.a. til udtryk i hans licentiatafhandling »de crime raptus«, 
dvs. bortførelsesforbrydelsen, hvor han uden hensyntagen til lovgivning 
og praksis og uden angivelse af én eneste dom »kunde lade sit speculative 
Genius raade« (Dahl, 1915, s. 38). Bornemann anså sin retsfilosofi som en 
videreudvikling af Ørsteds eksegese, som Bornemann kaldte den metode, 
som Ørsted anvendte. Ifølge Bornemann havde eksegesen fuldendt sin 
historiske opgave, der var at skabe en ny retstilstand på grundlag af den 
i vidt omfang forældede lovgivning. Det måtte lovgivningen drage nytte 
af, men for retsvidenskaben måtte hovedopgaven være en filosofisk be-
handling af retten og retsvidenskaben (Tamm, 1992, s. 134). Bornemanns 
syn på retsvidenskabens opgave og (filosofiske) metode vandt aldrig 
tilslutning på Det juridiske Fakultet. Der var ikke nogen reel »fare« for, 
at juridisk forskning udviklede sig til et »erkendelsesfag« uden praktisk 
sigte, i hvert fald havde man med studieordningen i 1821 opprioriteret 
de praktisk-juridiske fag.

I begyndelsen af 1800-tallet var fagene i hovedsagen begrænset til 
retsdogmatik, retshistorie og lidt retsfilosofi. Det fremgår således af For-
ordningen om det juridiske Studium af 26. Januar 1821, at den juridiske 
kandidateksamen i København skulle omfatte følgende fag:

1. En indledning til det juridiske studium (»Rettens Encyclopædie«)
2. Almindelig retslære (natur-, folke- og statsret)
3. Dansk ret, inklusive sø- og handelsret, landboret og politiret
4. Retshistorie
5. Lovfortolkningslære
6. Positiv folke- og statsret
7. Statistik
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8. Romersk ret

Retsvidenskabens enkelte elementer blev holdt sammen af naturretslæ-
ren, der betonede, at al ret i sidste ende kan føres tilbage til en højere, 
uden for retssystemet værende retsidé, f.eks. »samfundssædeligheden«. 
Til trods herfor var den nordiske retskildelære så udpræget orienteret 
mod det praktiske retsliv. I begyndelsen af 1800-tallet vendte A.S. Ørsted 
sig mod den opfattelse, at »al gældende Ret maa hidledes fra den lovgi-
vende Magts Vilje«, og hævdede, at også »uskreven Ret«, som eksempel-
vis sædvaneretten, »den naturlige Ret« (sagens natur) og »Analogi- og 
Modsætningsslutninger«, kunne være retskilde. Ørsteds synspunkt var, 
at den skrevne ret, dvs. loven, ikke kunne være eneste retskilde, men at 
en række andre retskilder var med til at »fuldstændiggøre Retsordenens 
System af Regler«, og at disse retskilder ikke blot var retssædvane, doms-
praksis, analogi- og modsætningsslutninger, men også den naturlige ret 
eller sagens natur. Med A.S. Ørsted blev der grundlagt en ny præjudi-
katlære, som tillagde domme større betydning for rettens udvikling end 
hidtil. Med andre ord fremhævede Ørsted stærkt et reelt og praksisrettet 
retskildebegreb, ligesom han betonede vigtigheden af samarbejde mel-
lem teori og praksis. Hos Ørsted kom dette til udtryk derved, at han livet 
igennem var optaget af at beskrive den forhåndenværende retstilstand, 
dvs. gældende ret, at analysere retsbegreber samt at beskrive retskilderne 
og deres anvendelse i det praktiske retsliv. 

A.S. Ørsted satte aldrig selv navn på den metode, som han anvendte. 
Det gjorde i stedet nordmanden Anton Martin Schweigaard i 1823 i 
artiklen »Betragtninger over Retsvidenskabens nærværende Tilstand 
i Tydskland«, hvor han erklærede hele den tyske retsvidenskab krig. I 
artiklen stemplede Schweigaard hele den tyske retsvidenskab som tåget, 
metafysisk, abstrakt og praktisk uanvendelig. Uden i øvrigt at komme 
nærmere ind på denne kritik kan det roligt konkluderes, at Schweigaard 
stillede sig selv og Ørsted i skarpere modsætning til den tyske retsviden-
skab, end der var belæg for. Schweigaard lod det ikke blive ved kritikken, 
men opstillede den »analytisk-descriptive Methode«, som han betragtede 
Ørsted som den fornemste repræsentant for:

»Med hensyn til Behandlingsmaaden og den videnskabelige Methode har den 
danske Lovkyndighed ved Ørsted faaet en saa liberal, paa Analysernes sikre Vej 
fremskridende og sig sit Formaal bevidst Retning, at hvad enten man tænker sig 
i Forhold vordende og sig uddannede Retskyndige, eller til den virkelige Anven-
delse, eller som Forarbejde for en Gjennemgribende Lovrevision, et intensiv langt 
rigtigere Resultat er vundet.«
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Schweigaard betegnede Ørsteds metode som et »Kæmpeskridt«, idet den 
i forhold til den tyske retsvidenskab var fri for begrebsforsteninger samt 
»systemtvang og skolefordomme«. Nærmere kom Schweigaard imidlertid 
ikke på at beskrive indholdet af den analytisk-deskriptive metode.

Store dele af A.S. Ørsteds særdeles omfattende forfatterskab formede 
sig som kommentarer til bøger forfattet af andre, først og fremmest Lau-
ritz Nørregaards (1745-1804) forelæsninger over dansk ret, »Supplement 
til afdøde Generalauditør Nørregaards Forelæsninger over den Danske 
og Norske Private Ret« (1804), der efterfulgtes af yderligere to bind i 1806 
og 1822, samt Frederik Theodor Hurtigkarl (1763-1829), hvor Ørsted i 
1822 påbegyndte en omfattende fremstilling af privatretten med titlen: 
»Haand bog over den danske og norske Lovkyndighed, med stadigt Hen-
syn til Hr. Etatsraad og Professor Hurtigkarls Lærebog«. Ørsteds special-
undersøgelser er mangfoldige, men det var samtidig på bekostning af 
oversigten og helheden. Den manglende systematiske behandling betød, 
at værkerne blev mindre tilgængelige. I dag betragtes systematiseringen 
af gældende ret som én af den juridiske forsknings væsentligste opgaver, 
men den stammer ikke fra Ørsted.

A.S. Ørsted var (heller) ikke nyskabende, hvad angår lovfortolkning 
og fortolkningsreglerne. Man kunne tro, at jurister i dag gør brug af de 
samme fortolkningsregler, som man gjorde i 1800-tallet, eftersom opga-
ven dengang som nu i store træk er den samme, nemlig fortolkning af 
lovgivning. Men 1800-tallets syn på retten var anderledes, og det kom bl.a. 
til udtryk i de mange detaljerede fortolkningsregler, man havde. Retten 
blev opfattet som et sammenhængende og modsigelsesfrit system, hvor 
anvendelsen af retten først og fremmest skete ved at »forklare lovene«, 
dvs. hvis man analyserede loven godt nok, gav den svar på alle spørgs-
mål. Selv om det kunne være vanskeligt at finde frem til den rigtige 
løsning, var en sådan løsning objektivt rigtig eller forkert. Formålet med 
at »forklare loven« var at finde lovgiverens mening (Nørregaard, 1784, 
s. 370 f.). Eftersom retsanvendelsen blev anset for at være en logisk proces, 
opstilledes en lang række detaljerede grammatikalske fortolkningsregler, 
herunder »logisk fortolkning«, hvor man benyttede logikkens regler til at 
bestemme meningen med en lovtekst. Fortolkningsreglerne blev tilmed 
inddelt hierarkisk, så fortolkningen havde en bestemt fremgangsmåde 
(Ørsted, 1822). A.S. Ørsted overtog og videreførte Lauritz Nørregaards 
opfattelse af fortolkningsreglerne som tekniske hjælpemidler, der skulle 
løse grammatikalske problemer i selve lovteksten. 
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Selv sammenfattede A.S. Ørsted sin betydning for den danske rets-
videnskab på følgende måde:

»Det er mig klart, at mine Medborgere, i det de have været Vidner til min redelige 
og ufortrødne Stræben, have overvurderet det, som denne har udrettet. Jeg er og 
aldeles belavet paa, at der snart vil komme en Tid, som vil underkjende hiin alt for 
gunstige Bedømmelse; og med Vished forudser jeg, at mine Arbeider efterhaanden 
vil blive fortrængte af andre og bedre. Men desuagtet tør jeg gjøre Regning paa 
fremdeles at leve i venlig Erindring hos Videnskabsdyrkerne, og mine Arbeider 
ville maaske dog, efter de ikke længere umiddelbar benyttes, blive betragtede som 
et Led i den Udviklingskjæde, gjennem hvilken Videnskaben har arbejdet sig op 
til en større Høide.« (Haandbogen, bind 6, 1835 i forordet).

A.S. Ørsteds værker er blevet fortrængt af andre, men hans påpegning 
af sammenhængen mellem teori og praksis gav den juridiske forskning 
en praktisk retning, der siden har været kendetegnende for den danske 
retsvidenskab. Hertil kom udviklingen af den analytisk-deskriptive me-
tode, den »sande Methode i vor Videnskab«, som Carl Ussing udtrykte 
det (Ussing, 1884, s. 137).

3. Den juridiske tradition efter A.S. Ørsted

Den juridiske tradition var ikke færdigstøbt med A.S. Ørsted, og selv så 
han sit bidrag som et led i den udviklingskæde, gennem hvilken retsvi-
denskaben har arbejdet sig op til en større højde. 

I 1888 rejste den norske retsvidenskabmand Francis Hagerup (1853-
1921) kritik af Ørsteds (og Schweigaards) analytisk-deskriptive metode 
(Hagerup, 1888, s. 1 ff.). Ifølge Hagerup var det først og fremmest meto-
dens utilstrækkelighed, der var et problem. Metoden bestod alene i »en 
positiv Udredning af de givne Retssætninger og deres Forhold til de 
mødende individuelle Retsforhold samt i en Indtrængen i selve disse Rets-
forholds konkrete Natur og Væsen«. Og længere rakte metoden ikke, for 
som hævdet af Hagerup anså Ørsted og Schweigaard »en videre Indgaaen 
i Retssætningernes Sammenhæng end den, der bestaar i Paavisningen 
af deres fælles Øiemed« ikke alene for overflødig, men »endog for et 
Tilbageskridt«. Hagerup mente ikke, at den analytisk-deskriptive metode 
burde forkastes, for »det første Skridt maa altid være, hvad Schweigaard 
kaldte den analytisk-deskriptive Metode, en Indtrængen i de enkelte Rets-
forholds konkrete Indhold. Kun den skaffer det solide Grundlag, der er 
den ueftergivelige Betingelse for enhver videregaaende videnskabelig 
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Forskning, og uden hvilken denne vilde svæve i Luften og forsumpe sig 
i den naturretslige Fladhed og Tomhed, fra hvilken det netop er en af 
Schweigaards Fortjenester i Forening med Ørsted at have reddet os.« For 
Hagerup var den analytisk-deskriptive metode »det solide Grundlag«, 
det første skridt, som enhver forsker måtte tage. Det var også, hvad det 
var, nemlig kun det første skridt; men hermed kunne ingen videnskab 
lade sig nøje, for en sand videnskab kunne »ikke blive staaende ved at 
betragte Retssætningerne saa at sige enkeltvis, konkret og kasuistisk, 
men maa forme dem til Retsbegreber og paavise disses Sammenhæng 
og Slægtsskab, idet den af dem danner et System« (Hagerup, 1888, s. 21). 
Den fulde videnskabelige erkendelse krævede således en »Paavisning 
af Retsstoffets egen indre Sammenhæng«. Man måtte derfor »sammen-
fatte de for en hel Række Retsforhold fælles Elementer under en fælles 
Kategori og en Kombination af de saaledes dannede Kategorier til en 
systematisk Bygning, altsaa en syntetisk Proces«. For Hagerup indebar 
disse konstateringer to ting: For det første, at retsvidenskaben – for at 
opfylde denne opgave – netop måtte »betræde den Vei, mod hvilken 
Schwei gaard »advarede«, og for det andet, at man kun ved at betræde 
denne Vei sikrede Arbeidet status af Retsvidenskab«. Hagerup var klar 
over, at der var en snæver sammenhæng mellem teori og praksis, og at 
praksis ikke kun var »at forrette Skrivertjeneste«. Praksis var, fastslog 
han, »anvendt Teori«, og enhver retsafgørelse, der ikke var rent vilkårlig, 
indeholdt altid teori. For ikke at blive ren spekulation måtte teorien gå 
til praksis, og praksis, som repræsenterede »den levende ret«, måtte gå 
til teorien for at finde de almene begreber og retsgrundsætninger, der 
giver den »de ledende Synspunkter ved de konkrete Retsforholds Bedøm-
melse« (Hagerup, 1888, s. 46).

Nogen varm velkomst fik Hagerups artikel ikke, og kritikerne døbte 
metoden »den konstruktive metode«, da den efter deres opfattelse alene 
var optaget af systematik og begrebsanalyse (Stang, 1935, s. 138 og 169). 
I dag har man for længst erkendt behovet for at systematisere retten og i 
grove træk efter de retningslinjer, som blev udstukket af Hagerup.

A.S. Ørsteds analytisk-deskriptive metode er grundlaget for den 
moderne retsvidenskabelige metode. Hverken Ørsted, Schweigaard el-
ler eftertiden har været optaget af at præcisere det nærmere indhold af 
metoden. »Man genkender den, når man ser den« er et velkendt bonmot 
blandt juridiske forskere. Som bekendt kan man kun genkende noget, 
man har set før, så henvisningen til genkendeligheden kan kun gælde (er-
farne) jurister. Uden at gøre krav på at være fyldestgørende kan man lidt 
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forenklet skelne mellem den juridiske metode og den retsvidenskabelige 
metode. Den juridiske metode er den fremgangsmåde, som domstolene 
og enhver, der skal tage stilling til et forelagt konkret problem, må følge. 
Grundstrukturen i den juridiske metode er i) identifikation af problem, 
ii) valg af regel, iii) valg af faktum og iv) valg af resultat. Den juridiske 
forsknings perspektiv er som udgangspunkt bredere – end hvad der er 
nødvendigt i praksis – og omfatter flere problemstillinger, ligesom den 
juridiske forskning tager stilling til hypotetiske retsspørgsmål, analy-
serer retsbegreber, retsregler og retspraksis, udleder retsprincipper og 
retsgrundsætninger, udvikler retsteorier samt indpasser det nævnte i 
et system. Den retsvidenskabelige metode er således en kombination 
af juridisk metode og alment anerkendte metodiske principper som in-
duktion, deduktion, syntese, logik, konsekvensbetragtninger mv. (Evald, 
2016, s. 14 f. og 202 f.). 

I nutiden adskiller fortolkning af lovgivning sig på flere måder fra lov-
fortolkningen i 1800-tallet. Fortolkningsreglernes nærmest overvældende 
detaljeringsgrad i 1800-tallet synes også at vise, at man frygtede domsto-
lenes »precaire« og »vilkaarlige« anvendelse af retten, og at fortolknings-
reglerne også tjente det formål at skubbe skønselementet i baggrunden. 
I dag betragtes fortolkning ikke længere (overvejende) som en logisk 
proces, men i stedet som en proces, der hviler på skøn og vurderinger. 
I dag tillægges lovens formål stor betydning i lovfortolkningen, hvilket 
hænger sammen med, at lovgivningstraditionen har ændret sig. Kende-
tegnende er, at lovens forarbejder (også benævnt lovmotiver eller bemærk-
ninger til lovforslag) indeholder grundige og indgående overvejelser for 
lovforslagets baggrund, gældende ret, fagministeriets overvejelser, den 
ordning, som lovforslaget lægger op til, de økonomiske og administrative 
konsekvenser for det offentlige og erhvervslivet mv. I dag sammenfattes 
lovgivningsfortolkningen hyppigt i forskellige fortolkningsprincipper: 
ordlydsfortolkning, objektiv og subjektiv formålsfortolkning, efterar-
bejder, modsætningsfortolkning og analogifortolkning. Opregningen er 
hverken udtømmende eller dækkende for den fortolkningsvirksomhed, 
der foregår i praksis, ligesom domstolene mv. ikke henviser til fortolk-
ningsprincipperne i deres afgørelser. Mens fortolkningsprincipperne i 
1800-tallet var tekniske hjælpemidler, der skulle løse grammatikalske 
problemer i selve lovteksten, dækker de nutidige fortolkningsprincipper 
over en principiel stillingtagen til, hvilke juridiske tekster og hensyn der 
skal inddrages ved fortolkningen af lovteksten. De nutidige fortolknings-
principper giver ikke detaljerede anvisninger på, hvordan lovteksten 
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skal fortolkes, men peger bl.a. på, at lovens forarbejder har betydning. 
Længere strækker princippet om subjektiv lovfortolkning ikke, i hvert 
fald kan man hverken af dette eller andre fortolkningsprincipper slutte 
sig til, hvilken betydning forarbejderne har i fortolkningen, hvornår de 
kan eller ikke kan benyttes, og hvordan man i øvrigt fortolker forarbej-
derne (Evald, 2016, s. 48 f.).

4. Den juridiske tradition og pragmatismen

I bogen »Nordisk rettspragmatisme« (2005) hævder nordmanden Sverre 
Blandhol, at Ørsteds og Schweigaards juridiske forfatterskaber kan karak-
teriseres som »pragmatiske«. Overordnet hævder Blandhol, at en nordisk 
pragmatisme er kendetegnet ved 10 elementer: 1. antifundamentalisme, 
2. antiformalisme, 3. retorisk sprogopfattelse, 4. moderat skepticisme, 
5. pluralisme, 6. kontekstualisme, 7. problemorientering, 8. konsekvens-
orientering, 9. erfaringsorientering og 10. stil. De fleste elementer er hentet 
fra den amerikanske pragmatisme, men ikke alle. Af nye elementer kan 
bl.a. nævnes retorikken, pluralismen og stilen.

Uden i øvrigt at drøfte alle elementerne skal der peges på nogle for-
hold, som problematiserer anvendelsen af betegnelsen »retspragmatisme« 
om den juridiske tradition. 

For det første er pragmatismen en bestemt filosofisk skoleretning, som 
opstod i USA i begyndelsen af 1900-tallet, omkring 100 år efter, at Ørsted 
påbegyndte sit forfatterskab. Derfor kan Ørsted ikke have været inspireret 
af pragmatisk teori (Dalberg-Larsen, 2006, s. 652). 

For det andet hævder Blandhol, at det afgørende for placeringen af 
Ørsted som pragmatiker er, »at den type tenkning som denne tradisjon 
representerer fremtrer som en interessant kandidat til en grunnlagsteori 
for rettsteori og rettsvitenskap i dag« (Blandhol, 2005, s. 19). Sagt på en 
anden måde er pragmatisme ifølge Blandhol en videnskabsteori, som 
indeholder (de 10) bestemte kriterier, der skal være opfyldt for at kunne 
betegne den juridiske forskning som (pragmatisk) retsvidenskab. Bland-
hol forklarer ikke nærmere, hvorfor juridisk forskning savner en teori 
som grundlag for dens praktisk videnskabelige arbejde. Det er da også 
vanskeligt at se, hvilket formål en sådan (grundlags)teori skulle tjene.

For det tredje bestod Ørsteds omfattende litterære arbejde i at beskrive 
den forhåndenværende retstilstand, dvs. fastslå hvad der er gældende 
ret, hvortil kom mangfoldige analyser af forskellige retsbegreber samt 
opbygning af privatretten ved hjælp af fremmed ret. Ørsteds arbejde 
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var (snævert) retsdogmatisk uden antydningen af reference til nogen 
retsfilosofisk retning. 

For det fjerde tager Blandhol ikke højde for den historisk-juridiske 
kontekst for Ørsteds juridiske forfatterskab. Baggrunden for den ameri-
kanske pragmatismes brug af begreber som antiformalisme og antifun-
damentalisme var lovpositivismens udvikling i Tyskland i midten og 
slutningen af 1800-tallet. Lovpositivismen havde særligt gode levevilkår 
i Tyskland på grund af lovbogen BGB, og den betonede stærkt loven som 
den første og vigtigste retskilde. Hermed var der ikke plads til andre rets-
kilder end loven. Det samme gjorde sig gældende i Frankrig med Code 
Civil. Lovpositivismens tro følgesvend var begrebsjurisprudensen, som 
var Rudolph von Jherings nedladende udtryk for det arbejde, som tyske 
retsvidenskabsmænd gjorde med at analysere lovbogens system, begre-
bernes indhold og sammenhæng samt udledning af retsgrundsætninger 
fra samme lovbog (Tamm, 2005, s. 380). Den amerikanske pragmatisme 
betegnede dette arbejde som udtryk for formalisme. Begrebsjurisprudens 
og formalisme kom aldrig til at præge den nordiske juridiske forskning af 
den simple grund, at der ikke var en samlet kodifikation af privatretten. 
Det betyder, at en stor del af formueretten består af det, der lidt upræcist 
betegnes som uskreven ret, dvs. almindelige retsgrundsætninger, spe-
cielle retsprincipper, kutymer og retspraksis. Flere af disse almindelige 
retsgrundsætninger gled ind i dansk ret som et resultat af Ørsteds »lån« 
fra fremmed ret. Den tyske og danske retsvidenskabs opgaver i 1800-tallet 
var forskellige først og fremmest på grund af retskildegrundlaget. Det 
er derfor misvisende at karakterisere Ørsteds arbejde med opbygning 
af privatretten som pragmatisk, dvs. antiformalistisk. 

For det femte antyder Ørsteds overtagelse af Nørregaards fortolknings-
regler, at Ørsted i sin lovfortolkning snarere var en formalist end en 
pragmatiker, i hvert fald lagde Ørsted større vægt på at forklare lovens 
ordlyd end på lovfortolkningens konsekvenser. 

I sin bog tager Blandhol ikke stilling til, hvorvidt den moderne ju-
ridiske forskning er pragmatisk. Eftersom Blandhol betragter Ørsteds 
og Schweigaards tænkning som egnet til en grundlagsteori for den mo-
derne juridiske forskning, synes konklusionen at være, at den moderne 
juridiske forskning ifølge Blandhol er pragmatisk. Et sådant synspunkt 
kan ikke tiltrædes. Antiformalisme, som Blandhol har opstillet som ét 
af pragmatismens kendetegn, er formuleret i begyndelsen af 1900-tallet i 
opposition til (tidens overdrevne forenkling af) lovpositivismen, men det 
skarpe skel mellem lovpositivisme, pragmatisme og andre skoleretninger 
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er i dag udvisket eller er helt væk. Det hænger ikke mindst sammen med, 
at lovgivning siden afslutningen af 2. Verdenskrig har spillet en stadig 
større rolle både i Danmark og i resten af Europa. Hertil kommer den 
omfattende lovregulering som følge af medlemskabet af EU samt regu-
leringen i form af traktater og konventioner (eksempelvis CISG). Denne 
udvikling er almen europæisk og har i høj grad standardiseret retsviden-
skabens opgave og metode. Af samme grund burde den nutidige juridiske 
forskning undersøge lighederne i den juridiske forsknings opgave og 
metode i lande med beslægtet lovgivning, økonomi og social struktur 
frem for at fokusere på historiske forskelle mellem filosofiske skoleret-
ninger. Resultatet af en sådan undersøgelse ville formentlig være, at der 
i dag er flere ligheder end forskelle, og at forskellene ikke kan begrunde, 
at forskellige landes retsvidenskab henføres under separate og for længst 
forladte historiske begreber som »lovpositivisme« og »pragmatisme«. 

5. Afslutning

Den juridiske tradition videregives til kommende jurister gennem lære-
bøger og undervisning. »Gode lærebøger [er] i praksis overhovedet det 
vigtigste, den såkaldte juridiske forskning kan bidrage med«, som Jens 
Peter Christensen udtrykker det i den i indledningen nævnte artikel. 
God undervisning af gode undervisere, der kan formidle både teori og 
praksis til de studerende, er ligeledes væsentlig. Gode lærebøger og god 
undervisning kendetegner i det hele Bent Iversens virke som universi-
tetsjurist. Bent Iversens navn er indskrevet i den juridiske tradition, en 
tradition, som han gennem sit forfatterskab på fornem vis har været med 
til at vedligeholde, udvikle og videregive til næste generation af jurister. 

Når det gælder personlighed, er A.S. Ørsted og Bent Iversen ikke 
malet med samme pensel. Fra Carl Ussing (1884, s. 46) ved vi om Ørsted, 
at han »har en mærkværdig Personlighed; han er stille, synes blød, ef-
tergivende, taler kun lidt, sagte mildt og gjør et højst beskedent Indtryk; 
ingensinde træder han bestemt frem, og enhver troer at kunne beherske 
denne eftergivende Mand«. Ud af beskrivelsen træder en beskeden, men 
tilsyneladende også en lidt eftergivende person. Grundtonen i Ørsteds 
karakter er planmæssighed, »hele hans Væsen og Væren var en fuldkom-
men Overlegen gjennemført Plan, afstukken efter en indre alvorlig Over-
bevisning«. Skal man give en kortfattet beskrivelse af Ørsted som person, 
må det være den, at han var ualmindelig kedelig. Kedelig er Bent Iversen 
ikke, og man skal ikke have fulgt mange af hans forelæsninger, før man 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



26

JENS EVALD

forstår, at Bent Iversen er én af juraens muntre sønner, som evner at få et 
auditorium fuldt af studerende til højlydt at more sig over et panteretligt 
eksempel udsat for Bent Iversens twist. Skulle man karakterisere Bent 
med to ord, ville disse være: faglighed og munterhed.
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