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1.
«Ligesom Philosophien begynder med Tvivl, saaledes begynder et Liv, der skal
kaldes menneskeværdigt, med Ironi.» Slik lyder en av tesene i en doktoravhand-
ling som ble offentliggjort i København i 1841 under tittelen «Om Begrebet
Ironi». Doktorandens navn er selvfølgelig Søren Kierkegaard. Kierkegaards bak-
grunnsfigur er Sokrates, som var beveget av ironi i dets athenske betydning:
«eiróneia» - den utspørrende handling. Sokrates var en filosofisk ironiker, hvis
provokasjon var at det eneste han foregå å vite, var at han intet visste. Den sokra-
tiske ironi er kritisk, antiautoritær; den utspør alt. Ironien viste for Kierkegaard
til uvissheten som fundamentalt karakteristikum ved menneskelivet - uvisshet
om nåtid og fremtid. For Kierkegaard lå løsningen i spranget over i troens viss-
het - fra tankens Sokrates til troens Kristus.

Kierkegaard var en moderne tenker også i det at han, som Luther, forutsatte
religionens privatisering. Modernitetens annen forutsetning er politikkens offent-
liggjøring. Løftet ut av den private og inn i den offentlige eksistens peker
Kierkegaards ironi mot det flyktige, det tilfeldige, det tvetydige, den permanente
tvil i det moderne samfunn - dets normer, regler og institusjonen Ironien er ikke
bare begynnelsen, den springer ut av det modernes basis: tradisjonens entydighet
er ugjenkallelig brutt. På denne situasjon tilbyr retten i dens liberale versjon en
løsning - en evig provisorisk løsning. Den liberale retten er den offentlig institu-
sjonaliserte ironi. Retten stabiliserer uvissheten uten å oppheve den.

Vårt eget århundre har opplevd flere storstilte redningsforsøk i forhold til
modernitetens ironiske uvisshet: fascisme, stalinisme og religiøs fundamenta-
lisme. Ingen av dem har innstiftet et samfunnsliv vi ville kalle «menneskever-
dig». De har alle ett fellestrekk: eliminasjonen av rettens ironi, det åpne samfunns
institusjonaliserte liberalitet.

2.
Anton Martin Schweigaard og Frederik Stang var Søren Kierkegaards samtidige.
De var rettsironiens entreprenører i det norske system. En av sine grunnleggende
teoretiske studier utformet Schweigaard etter samtaler med Heinrich Heine i
Paris og lot den publisere i Heines tidsskrift i 1835. Studien var et oppgjør med
tysk idealisme fra Kant til Hegel, og var formet som en selvbevisst, ung nord-
manns advarsel til franskmennene om tysk filosofis farer og fristelser. Retten,
heller ikke den, kunne avstreife sitt stempel av det kontingente, det historisk til-
feldige; den hadde mistet sin forankring i en overhistorisk visshet. Det fantes
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ingen annen rett enn den positive, lovskapte rett. Rett var lik lov, og «al Lov» var
«et menneskeligt Værk». Schweigaard introduserte nyttetenkningen i jussen: den
lovformel var den rette som ga flest «Atomer af Nytte». Slik tenkte en rettsten-
ker som ville omforme, reformere, modernisere.

I sine statsrettslige undersøkelser fra samme periode sluttet Frederik Stang seg
til den nye rettstanke. Det var en indre gjensidighet mellom den rettslig organi-
serte stat og den statlig sanksjonerte rett. Den bindende og forpliktende rett fin-
nes bare som positiv rett, men - føyde Stang til - med én normativ forutsetning:
Også den positive rett må anerkjenne de moralske prinsipper som ligger i respek-
ten for «Personligheden». Hvis en rettsregel skulle vise seg å være i strid med
disse moralske prinsipper, «maa Mennesket erkjende sin sædelige Forpligtelse til
at opgive den almindelige Regel». - Retten er som positivert rett prinsipielt for-
anderlig; samtidig er retten også et medium til å stabilisere forandringen. Med
retten kunne en binde - og en ble bundet. Slik fremstår retten i sin moderne tve-
tydighet - som et instrument som står til samfunnsreformatorenes disposisjon, og
som en påminnelse om noe ideelt som ikke får stå til noens disposisjon.

Schweigaard og Stang var offentlige entreprenører - i det offentlige, for det
offentlige, båret av en begeistring for et liv i det offentlige. Retten var mediet
for deres statsborgerlige humanisme. Det var utfra retten de tenkte; det var
ved retten de handlet; det var med retten de styrte - og det var av retten de ble
styrt.

Såvel filosofer som historikere har hatt vansker med helt å skjønne dette
grunnleggende kapittel i vårt system. Filosofene har gjerne sett Schweigaard som
en tankeløshetens apostel som førte til at Norge ble lagt filosofisk øde i de neste
hundre år. Historikerne har for sin del kun sett juridiske embetsmenn som
manøvrerte for å befeste sine privilegerte posisjoner. Filosofene har ikke skjønt
at filosofien vandret inn i institusjonene, at filosofien i den forstand ble institu-
sjonalisert; historikerne har ikke forstått institusjonenes filosofi.

3.
Konfrontasjonen i europeisk idéliv mellom de to politiske hovedtanker - den
demokratiske folkesuverenitet og det liberale individvern, gjerne festet til
Rousseaus og Kants navn - ble i norsk kontekst utspilt på institusjonelt nivå, i og
mellom de høyeste statsmakter. Idéhistorien må i denne henseende gjenfortelles
som en institusjonshistorie snarere enn som en personhistorie.

Jeg gir et rettshistorisk eksempel. Statsmaktenes konfrontasjon fikk en til-
spissning i domtolenens «prøvingsrett»: den ordning at Høyesterett kunne prøve
Stortingets beslutninger mot Grunnlovens bestemmelser og eventuelt tilsidesette
dem som ugyldige. Historikerne har hatt problemer med denne prøvingsretten.
Ifølge Jens Arup Seip, den toneangivende historiker i Norge i etterkrigstiden, var
prøvingsretten en ordning som ble lansert av reaksjonære jurister for å hindre
parlamentarismens innføring i 1884. Den ble ifølge Seip introdusert i bind 3 av
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professor Aschehougs statsrett som utkom i 1885. Med Seips dramatisk tilspis-
sede formulering i hans «Utsikt over Norges historie» (1981): «mens riksretten
satt sammen (i 1883-84), utpønsket han (Aschehoug) denne siste garanti med
høyesterett som oppmann mellom regjering og storting».

Nyere historiske undersøkelser viser imidlertid at det er et historisk misgrep å
stille prøvingsrettens gjennombrudd sammen med parlamentarismens gjennom-
brudd på 1880-tallet. Prøvingsretten fikk sitt gjennombrudd i det norske system
20-30 år tidligere, nedfelt i såvel rettspraksis som rettsteori. Jeg nøyer meg ved
denne anledning med å vise til en viktig høyesterettsdom fra 1866. En embets-
mann hadde anlagt erstatningssak mot staten fordi han ifølge en vernepliktslov
av 1857 var pålagt nye arbeidsoppgåver uten særlig godtgjørelse. Høyesteretts
flertall tilkjente vedkommende erstatning ved å sette til side lovens bestem-
melser. I rettens flertall var også justitiarius P. C. Lasson, som i sitt votum ga et
eksplisitt forsvar for prøvingsretten: «Hvad har Høiesteret at afgjøre, naar det
forelægges på een Gang Grundlov og privat Lov?» Lassons konklusjon var ikke
til å misforstå: «at forsavidt man ikke paalægge Domstolene at dømme efter
begge Love paa engang, saa maa de nødvendigvis foretrække Grundloven». I et
rettsteoretisk skrift et par-tre år senere, også det oversett av historikerne, ga
Lasson en mer utførlig argumentasjon for prøvingsretten i det norske system:
Retten til i siste instans å kunne kreve domstolenes prøvelse må «i det Hele
betragtes som det liberale Samfunds høieste og endelige statsborgerlige Garanti».
Den rettsteoretiske begrunnelse for prøvingsretten var i disse grunnleggende år
utpreget liberal. Domstolene og lovgivningsmakten virket med forskjellig
utgangspunkt: domstolene for «den Enkeltes Ret», parlamentet for «de Styrendes
Magt». - Blant prøvingsrettens fremste opponenter i denne perioden var venstre-
føreren Johan Sverdrup som tordnet mot den fra Stortingets talerstol, sekundert
selvfølgelig i det utenomparlamentariske av Bjørnstjerne Bjørnson som nektet
prøvingsrettens liberale tilhengere spalteplass i sin avis.

Institusjonene diskuterte med seg selv med det språk juristene ga dem.
Styringsjurister av Schweigaards og Sverdrups skole sto mot rettighetsjurister av
Lassons skole. I lang tid har det vært oversett, også i Norge, at Norge visstnok
var det annet land i verden etter USA som innførte det konstitusjonelle institutt
som amerikanerne feirer som «Judicial Review». Som det første land i Europa
hadde Norge i unionstiden med Sverige allerede i 1860-årene gjennom
Høyesteretts praksis i realiteten etablert en forfatningsdomstol.

Dokumentasjonen er så overveldende at en må stille seg spørsmålet om hvor-
for dette fenomen har vært så systematisk oversett av historikerne. Grunnene er
flere. La meg her kun peke på denne ene, åpenbare grunn: historikernes oppfat-
ning - eller la oss si: misoppfatning - av retten som samfunnsfenomen. Når ret-
ten reduseres til politikk, utviskes skillet mellom positiv og negativ makt, mellom
positiv og negativ frihet. Politisk makt beror på en form for positiv makt: striden
utkjempes som et strategisk spill om makt mellom konkurrerende interesser.
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Rettens makt kan ses som en form for negativ makt: retten bandlegger og begren-
ser den politiske maktutøvelse. Den positive, demokratiske frihet dreier seg om
den enkeltes rett til selvbestemmelse via statsmakten; den negative, liberale fri-
het gjelder den enkeltes rett til uavhengig selvbestemmelse i forhold til stats-
makten.

Denne distinksjon viser hen til en uopphevbar spenning mellom det parla-
mentariske flertallsdemokrati og domstolenes individuelle rettighetsvern. Denne
spenning har en felles forankring i retten - i rettens tvetydighet i en fri forfatning.
Retten beror på et «moment av illusjonisme», sa Jens Arup Seip med rette, men
han utla denne illusjonisme udialektisk: «Både dommerens og den juridiske teo-
retikers arbeid med å etablere en gyldig argumentasjon har tilbakevirkning på
dem selv. Idet de produserer magi for andre, blir de blendet av den selv (...).» Seip
så kun rettens magi - han hadde ikke blikk for rettens ironi. Retten er en men-
neskeskapt magi med en forunderlig siviliserende virkning. Den danske atomfy-
siker Niels Bohr ble en gang spurt om han var overtroisk, siden han hadde en hes-
tesko over inngangen til sitt sommerhus: «Nei, men det sies at den skal virke uan-
sett.»

4.
Retten har hatt en egenartet sammmenbindende, integrativ kraft. Rettssystemets
høyeste instans, Høyesterett, har vært en tillitsskapende regimeformidler: den
banet vei for det nye, samtidig som den brakte med seg det gamle. Høyesterett i
rollen som systemtillitens garantist og reformist kan følges i såvel de store regi-
meskifter som i legitimeringen av ny samfunnstenkning.

Det store regimeskifte i 1884, da embetsmannseliten ga fra seg den politiske
makt til den nye Venstre-bevegelse, er ert tilfelle. Embetsmannselitens statsråder
ble stilt for Riksretten som var sammensatt av Høyesterett og medlemmer fra
Lagtinget. Høyesteretts dommere møtte i Riksretten, hvor de utgjorde et mindre-
tall og visste at de ville bli nedstemt. De lot seg nedstemme og legitimerte der-
ved, som Francis Sej ersted har påpekt, den parlamentariske forfatningsrevolusjon
de selv var imot. Det er Høyesterett i rollen som konstitusjonell vokter i en iro-
nisk forstand: Høyesteretts dommere var så bundet av den konstitusjonelle rett at
de ga legitimitet til dens forvandling.

Jeg nevner Høyesteretts dom i «den store konsesjonssaken» i 1918. Her
bekreftet for det første Høyesterett igjen uttrykkelig sin kompetanse til å prøve
gyldigheten av Stortingets lovvedtak (konsesjonsloven av 1909). Justitiarius
Thinn var «personlig av den mening, at det vilde være den forfatningsmæssig rig-
tige lære, at domstolene ikke har saadan kompetanse (...) Jeg maa imidlertid
medgi, at denne opfatning (...) ikke stemmer med den almindelige retsopfatning
(...).» - For det annet slo retten fast et nytt, sosialt forankret syn på eiendomsret-
ten: Stortinget måtte «ha utstrakt beføielse til at begrænse eiendomsretten, saale-
des at eiendommens raadighet kan utøves overensstemmende med de forskjelli-
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ge hensyn, som samfunnsforholdene og samfundsutviklingen til enhver tid gjør
det nødvendig at ta i betraktning». Den skarpe politiske strid om den aktivt inter-
venerende stat og dens forhold til de ervervede rettigheter ble bilagt av
Høyesterett ved at den formulerte en moderne eiendomsrett og derved banet vei
for en sterkere politisk begrensning av eiendomsretten. Konsesjonsdommen for-
ente det rettsavklarende med det rettsutviklende. Oppbruddet fra den økonomis-
ke liberalisme fikk i 1918 i det norske system sin høyesterettslige autorisasjon.

Et siste eksempel er fra 1970-tallet. I 1975 hadde jusprofessor Torstein
Eckhoff i sin studie «Høyesterett som grunnlovens vokter» til festskriftet til Jens
Arup Seip gitt uttrykk for at han riktignok ikke ville bestride Høyesteretts prø-
vingsrettslige kompetanse, men lagt til: «jeg tviler på om denne myndighet noen
gang vil bli brukt i nevneverdig utstrekning». Året etter, i 1976, fikk vi Kløfta-
dommen der Høyesterett atter slo fast prøvingsretten ved å sette til side ekspro-
priasjonserstatningsloven av 1973. En samlet Høyesterett understrekte ved denne
anledning samtidig en rangering av rettighetsvernet, slik at Grunnlovens
gjennomslagskraft ble forutsatt å være sterkere ved vernet av enkeltmenneskets
frihetsretter enn ved de økonomiske rettigheter - for øvrig igjen bekreftet av
Høyesterett i trygdelovssakene i 1996. Høyesterett har derved på sitt nivå satt ord
på et liberalt mentalitetsskifte. Rapporten fra Stortingets granskningskommisjon
for de hemmelige tjenester under ledelse av høyesterertsdommer Ketil Lund
(1996) er på sin måte et synlig uttrykk for den virksomme kraft i dette mentali-
tetsskifte.

5.
I mitt resonnement har jeg understreket forskjellen mellom rett og politikk. Jeg
avslutter med en refleksjon som rykker nærmere hinannen det jeg har åtskilt. Den
politiske makt kan fremstå i flere former. Det kan være som strategisk makt:
evnen til å realisere sine interesser, eventuelt til tross for motstand. Det kan være
som kommunikativ makt: evnen til å kunne enes gjennom den frie meningsbryt-
ning, eventuelt enes om det å være uenig. Rett og politikk har endelig en felles
grunn i den rettsskapende makt: evnen til i fellesskap å kunne omforme prinsipi-
elle ideer til institusjonelle ordninger, en rettslig verden av løfter og avtaler, hvis
grammatikk og syntaks muliggjør individuell og kollektiv frihet. Det rettsstatlige
demokrati er forankret i denne rettsskapende makt. Selve forfatningsetablering-
en var en slik rettsskapende politisk handling. Og selve systemet i funksjon ernæ-
res - må ernæres - av rettsskapende politiske handlinger. Retten sikrer som sam-
funnsdannende medium samfunnets integritet.

I dette perspektiv har også Høyesterett en politisk funksjon. I den norske
Høyesteretts selvforståelse brytes to roller - det tilbakeholdende organ, med kon-
sentrasjon om løsning av den enkelte sak, og den aktive, rettsskapende rolle, der
domstolens avgjørelser utgjør milepeler i rettsutviklingen. Carsten Smith har
ikke bare som professor, men også som justitiarius argumentert for den andre rol-
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lemodell, med «en mer retningsgivende funksjon for Høyesterett» for rettsliv og
samfunnsliv.

«Deliberasjon» er i de senere år innført som et nytt begrep i de aktuelle kon-
troverser om rett og politikk ved de amerikanske law schools (Ackerman,
Dworkin, Sunstein o.a.). Den tyske filosof Jürgen Habermas har gjort delibera-
sjon til et hovedbegrep i sin nye, rettsteoretiske studie om «Faktisitet og gyldig-
het» (1992). Vi som følger med i vår egen historie, gjenkjenner det nye som gam-
melt. Deliberasjon var et nøkkelord i det norske system i Schweigaards og Stangs
epoke. Vi er derfor i den privilegerte situasjon at vi ikke trenger å gå veien om
Ackerman eller Habermas - vi kan gå bakover i oss selv for å komme på høyde
med vår samtid.

Når en har omtalt embetsmannsstaten, Schweigaards og Stangs stat, som juris-
tenes stat, har en gjerne utlagt det som at det var en stat juristene forvaltet til beste
for seg og sine. Det var nok også slik, men ingenlunde bare slik. Det hadde også
med det følgende å gjøre: Når en i 1860-årene omtalte Stortingets forhandlinger
som «Deliberationer», reflekterte det en forståelse for politikkens nærhet til ret-
ten. «Deliberasjon» kommer av latin: «libra» - vekt; derav deliberasjon som det
å vekte, overveie, et argument, et synspunkt, et hensyn. Det deliberative rom,
enten det nå er rettssal eller stortingssal, er det herredømmefrie rom for utvung-
en deliberasjon, med basis i systemets prinsipper og normer. Det skal være her-
redømmefrie fora regulert av ordets makt, med den argumentative kraft som et
avgjørende kriterium. Det er en nærhet mellom den gyldige, juridiske argumen-
tasjon og den gyldige, politiske argumentasjon i denne forstand.

Jeg sier altså ingenlunde at all politikk er, eller skal være, en deliberativ poli-
tikk, men politikk kan være det, også det. Og jeg mener faktisk at det samfunn
jeg selv deltar i, burde unne seg noe mer politikk av deliberativ karakter. Forfaller
den deliberative politikk, forfaller også vårt politiske system. En offentlig fornuft
er en overveiet, vektet fornuft i balanse, i det minste kan den være det. Til sist er
det i det moderne, demokatiske samfunn ingen høyere regulerende instans enn
den frie ytring i det offentlige rom. Det er samfunnet forstått med rettsteoretike-
ren Ronald Dworkins formulering som et «forum of principle». Høyesterett er i
høyeste grad et slikt deliberativt «forum of principle». Det vil si en Høyesterett
ikke som deliberasjonens vokter, men som dens gartner.

Mine refleksjoner har vært festet til norske eksempler, men jeg formoder at det
ikke skulle være vanskelig å se en videre nordisk relevans. De nordiske sam-
funnssystemer har representert en institusjonalisering av den idé som først filo-
sofene formulerte, nemlig at det moderne samfunn kunne bindes sammen ved
ordets makt. Det ble skapt et nytt samfunnssentrum i den deliberative, politisk-
rettslige fornuft og dens institusjonen det rettslig etablerte arrangement for
meningsdannelse, lovgivning og domspraksis. De nordiske rettssystemer har en
lang felles tradisjon, med spenningsfylte likheter og forskjeller av intellektuell og
institusjonell art, slik det fremgår av den finske rettshistoriker Lars Bjørnes bane-
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brytende, historiske rekonstruksjon av nordisk rettsvitenskap. Med sitt annet
bind, som forelå i fjor, er professor Bjørnes monumentale verk ført frem til de
nordiske juristers konstituerende møte i 1872. Vi venter i forventning på fortset-
telsen i de neste bind!

Det jeg vil kalle den nordiske, statsborgerlige humanisme er ingen selvfølge i
en verden som sier den er postmoderne. Hva gjør vi for å vedlikeholde denne
identitet i vår aktuelle kontekst? Disse treårlige juristmøter er selvfølgelig i seg
selv et vesentlig bidrag. Men la meg gi mitt synspunkt en avluttende omdreining.

Jeg skulle ønske meg en juriststand med større ambisjoner i det offentlige rom
- i tråd med sterke tradisjoner i nordisk samfunnsliv. Det gjelder også i viten-
skapssamfunnet. Jussen er vår eldste samfunnsvitenskap. De nye samfunnsviten-
skaper - sosialøkonomien, sosiologien og statsvitenskapen - emansiperte seg
trinnvis fra modervitenskapen. Rettsvitenskapen tok også selv merke av den nye
samfunnsvitenskapelighet, ikke minst i rettsrealismen som fikk en dominerende
posisjon i nordisk rettsvitenskap. Gjennom rettsrealismen fikk jussen et videre
blikk for rettens faktiske virkninger - dens sosiale funksjon. Juristene så slik i en
periode hen til de nye samfunnsvitenskaper som mer avanserte - først sosialøko-
nomi, deretter psykologi og sosiologi. Slik er det knapt lengre. For juristene er
ikke empirikere eller statistikere - juristene er normikere. Jussens tema er sam-
funnslivet som et normert eller normerbart felt. Som samfunnsvitenskap er jus-
sen en fortolkningsvitenskap. I de siste årtier har det vært en vending innen de
nye samfunnsvitenskaper bort fra naturvitenskapelige forbilder - en har i stedet
oppfattet seg som fortolkende kulturvitenskaper. For jussen er fortolkning den
faglige tradisjon. Jussen er normativitet, nedfelt i normer og regler, forvaltet av
en profesjon med en institusjonalisert fortolkningspraksis. Sammenholdt med
tyngden i jussens anerkjente fortolkningsfellesskap er samfunnsforskningens
flimrende, sesongvarierende fortolkningsmenyer nærmest uttrykk for en «uut-
holdelig letthet», slik den svensk-danske rettssosiolog Margareta Bertilsson tref-
fende har bemerket med en lånt vending.

Et menneskeverdig liv begynner med sokratisk ironi - og ender med sokratisk
alvor: hvordan samlever vi? Vi lever i valgets republikk. Vi har markedets valg.
Vi har det politiske valg. Vi velger religion, yrkesbane og livsstil. Spørsmålet om
hva som er det gode liv, er forsåvidt desentralisert til det enkelte individ og dets
valg. Vi kan derimot ikke velge rettssystem. Retten er tvingende i samfunnslivet
- den er med Kants formulering en «tvang til frihet». Rettssystemet er de andre
friheters mulighetsbetingelse. Retten skal gi lik beskyttelse for forskjellighet. Ved
rettens enhetlige normsystem lærer vi å leve med uenighet, forskjellighet og dis-
harmoni på en sivilisert, aksepterende måte. Deri ligger rettens ironi - dens evig
oppdragende ironi.


