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1. Avtalslagen 100 år
För drygt hundra år sedan, den 11 juni 1915, antog den svenska riksdagen Lagen om 
avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Samtidigt upplevde 
Europa det stora kriget, The Great War, och dess 45:e vecka. Tidningarna rapporte-
rade, att den blodigaste verksamhet pågick på samtliga fronter. Den engelske premi-
ärministern Lord Herbert Henry Asquith meddelade i underhuset, att de engelska 
trupperna, som ju endast höll en ringa del av frontsträckan, sedan krigets början 
hade ”förlorat över 260 000 man i döda, sårade och saknade”.2

Den internationella fondmålningen utgör en viktig kontext för den hundraåriga 
avtalslagen. Den tillkom under det många betraktade som en geopolitiskt betingad 
apokalyps, och det var ur detta politiska kaos som 1900-talets modernitet föddes. 
Uppbrotten från historisk idealism och nationell tradition, och samtidigt accepte-
randet av nya alternativ, reflekterades inte bara i modernismens radikala konst och 
musik och i dess vulkaniska utbrott på 1910-talets mitt. Också de juridiska perspek-
tiven förändrades – för avtalsrättens vidkommande från sedvanerätt till lag. 

För det tidiga 1900-talets skandinaviska lagar utgjorde tankarna om en paneu-
ropeisk vision en viktig kontext. Det var Stefan Zweigs vision om ett transparent 
Europa befriat från förödande nationalism och med ökade möjligheter till gräns-
överskridande, som var förkrigstidens framtidsdiskurs.3 Den moderna tekniken 
öppnade enligt Zweig dessa möjligheter. Också den nya avtalslagen utgick från den 
nya teknikens landvinningar. Den hade tillkommit med beaktande av både tele-
foner och telegrafer. Hela vår moderna infrastruktur växte fram med järnvägar, 
automobiler – och flygmaskiner. Det är en händelse som ser ut som en tanke att 
bolagsordningen för ”Aktiebolaget Enoch Thulins Aeroplanfabrik” i Landskrona 
antogs den 15 juli 1915. Det bekräftade drömmen om en modern infrastruktur i ett 
gränslöst Europa. 

Också på det sociala området gjordes åtskilliga framsteg. ”Från år till år fick indi-
viden nya rättigheter, blev rättskipningen humanare, och inte ens problemens pro-
blem – den stora massfattigdomen – föreföll längre olösligt”.4

1 Överarbetat anförande hållet vid markerandet av avtalslagens 100-årsjubileum, Lund 11 juni 2015.
2 Världskriget, Hvar 8 dag, 20 juni 1915, Årg. 16, N:o 38, 598 ff. 
3 Stefan Zweig, Världen av i går. En europés minnen, Ersatz: Stockholm 2011, 19.
4 Zweig, a.a. (2011), 20.
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 Den moderna avtalsrätten hade i det kontinentala Europa konstruerats som en 
internationellt förankrad rättskälla med djupstrukturer hämtade från äldre natur-
rättsliga principer som avtalsfrihet och pacta sunt servanda.

Christina Ramberg framhöll vid avtalslagens kuriösa 90-årsfirande här i Lund,5 
att Kurt Grönfors strax före sin död något uppgivet hade uttalat, att av avtalslagen 
kvarstod endast en ruin. Ruin-metaforen är slående, men kräver en komplettering. 
Gärna en ruin, men i så fall är det en i hög grad levande ruin, på samma sätt som 
Caspar David Friedrich målade sina romantiska ruinlandskap i början av 1800-
talet. Friedrich gav traditionen och kontinuiteten ett viktigt uttryck. När avtalsla-
gen antogs var den resultatet av ett paneuropeiskt katedralbygge med åtskilliga 
samhällsingenjörer som dess arkitekter och byggmästare. Den Grönforska ruinen 
påminner oss om avtalets djupstrukturer med konstruktioner från den romerska 
rätten men också om tidsbundna påbyggnader, tillägg och kompletteringar. 

Avtalslagen tillkom med andra ord i en tid av dramatisk förändring. Professorn 
i civilrätt C.G. Björling i Lund hade 1911 utkommit med en Lärobok i civilrätt för 
nybörjare, ”Björlings Civilrätt”, vilken i apostolisk succession förts fram till sin 23:e 
upplaga. Den tredje upplagan utkom strax före jul 1915. I förordet skrev Björling: 
”Rättsutvecklingen har under de fyra år som förflutit sedan andra upplagan utkom, 
ingalunda stått stilla, och innehållet i den nya lagstiftningen har, i den mån det fal-
ler inom det område som utstakats för läroboken, måst inarbetas i denna.”6 Det 
gällde avtalslagen, avbetalningsköpslagen, och lagen om äktenskaps ingående och 
upplösning, som alla antagits av riksdagen 1915. Obligationsrätt och familjerätt var 
två av de prioriterade rättsområdena under tidsperioden. Avtalslagens tillkomsthis-
toria bidrar till förståelsen av varför vi firar dess 100-åriga tillvaro. 

2. Premodernitet: 1900 – 1915 
Först en teoretisk ansats. Den amerikanske rättsteoretikern Duncan Kennedy har 
konstruerat en kronologi som hjälper oss att få struktur på vår tids rättsliga globa-
liseringsprocesser.7 Han talar om perioden Classical legal thought, det är den period 
från 1800-talets mitt och fram till första världskrigets utbrott som det kontinentala 
Europa förknippar med den romersk-rättsliga renässansen, den historiska skolan 
och dess konstruktiva period. Den andra perioden kallar han The Social, den sociala 
perioden. Den börjar med hans amerikanska perspektiv kring sekelskiftet 1900 och 
med den kontroversiella Lochner-eran och den går fram till 1968. I Tyskland börjar 
den tidigare med Bismarcks sociallagstiftning på 1880-talet, i Norden med arbets-
försäkringar och ockerlagar åren kring 1900. 

Det viktiga med Kennedys kronologi är att den är överlappande. The Social börjar 
1900, och Classical legal thought slutar ca 1914. Det betyder att med den konstruk-

5 Lars Gorton, Boel Flodgren, Eva Lindell-Frantz & Per Samuelsson (red.), Avtalslagen 90 år: Aktuell 
nordisk rättspraxis, Norstedts Juridik: Stockholm 2005.

6 C.G.Björling, Lärobok i civilrätt för nybörjare, 3:e upplagan, Berlingska boktryckeriet: Lund 1915, IV. 
7 Duncan Kennedy, Three Globalizations of Law and Legal Thought, i: David M Trubek & Alvaro San-

tos (red.), The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal. Cambridge University 
Press: New York 2006, 19 ff.
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tionen får vi en övergångsperiod i konflikt mellan två kunskapsparadigm. Ett som 
bygger på idealistisk filosofi och historia, och ett annat som bygger på positivism, 
pragmatism och realism, och där samhällsvetenskaperna – inte minst sociologin, 
1900-talets viktigaste samhällsvetenskapliga innovation – får spela en viktig roll.

Vi har alltså en intressant, dynamisk period från ca 1900 till ca 1914, som också 
utgör en viktig period för den moderna svenska rättshistorien. Dessa femton år 
utgör vår rättsliga modernitets embryonala period. Det är nu vi möter diskurserna 
med liberala och socialdemokratiska reformivrare å ena sidan och konservativa tra-
ditionsbevarare å den andra. The Social kan definieras som det samhälleliga ansvars-
tagandet. Det sociala kunskapsparadigmet inrymde en kraftfull kritik mot ”natt-
väktarstaten”, tidens laissez faire-mentalitet och kapitalistisk dominans, men också 
kritiken mot idealism och individualism, och å andra sidan omfamnandet av nya 
slagord: solidaritet, jämlikhet och kollektivism. Vi möter begrepp som socialstat, 
socialrätt, socialism, sociologi. De sociala frågorna fick decennierna kring sekelskif-
tet 1900 också allt större utrymme inom de politiska organens och myndigheternas 
verksamhet. År 1912 inrättades Socialstyrelsen, en central förvaltningsmyndighet 
för sociala frågor.8

Vi möter under dessa år alla de konfliktetiketter som välfärdsstaten använde. Det 
är det tidiga 1900-talets plakatpolitik, som samtidigt indikerar dynamiken, polari-
teten och dikotomierna i den tidens politiska och rättsliga diskurser. 

Tidsperioden 1900–1914 omfattar tiden från det att den tyska handelslagboken 
(HGB) och civillagboken (BGB) började tillämpas i Tyskland 1900, till dess att för-
slaget till avtalslag låg färdigt 1914. Det är alltså avtalslagen och dess genesis, dess 
kognitiva och politiska kontexter som ryms under denna tidsperiod, och som här 
ska belysas.

Här finns flera viktiga element. 

3. Parlamentarism och det demokratiska 
genombrottet

Först ett metafenomen: Det demokratiska genombrottet och den allmänna röst-
rättens födelse. Riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm stod färdigt 1905, 
en parlamentsbyggnad av nationalromantiskt snitt men med internationella före-
bilder skapad för en ny tid alltmer präglad av folksuveränitet. Riksdagen skapade 
folkets lagar för det moderna samhället och dess medborgare.

Motsättningarna mellan kapitalismens företrädare och det proletariat som indu-
strialismen skapade blev under 1900-talets första decennier allt mer uttalade. Anta-
let strejker och lockouter ökade kraftigt, med storstrejken 1909 som ett historiskt 
exempel. Samtidigt kom de centrala fackliga organisationerna, Landsorganisatio-
nen (LO) 1898 och Sveriges Arbetsgivarförening (SAF) 1902, att arbeta fram allt 
viktigare regelverk både för avtal (kollektivavtalet) och för lösande av arbetsrätts-

8 SFS 1912:268. Enligt instruktionen skulle Socialstyrelsen handha frågor gällande arbetsmarknaden, 
arbetarskydd, sjukkassor och andra socialförsäkringar, nykterhet, bostäder, levnadskostnader och ut-
vandring.
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liga konflikter antingen efter avtal parterna emellan eller genom lagstiftning om 
medling.  

Också demokratin och rösträttsfrågan var de åren i centrum för diskurserna. 
Bondetåget och Gustav V:s borggårdstal 1914 skapade en förändrad maktdelning 
och en ny konstitutionell praxis både beträffande parlamentarism och det demo-
kratiska genombrottet. Det mullrade i rättens krater när den rättsliga moderniteten 
gjorde entré. 

4. De rättsliga aktörerna
När parlamentarism och ett demokratiskt genombrott växte fram framstod juris-
terna närmast som en rättslig aristokrati. Rudolph von Jhering hade framhållit 
juristernas kall. Juristerna var både kejsare och överstepräster i Ronald Dworkins 
anda: Deras uppgift som domare och som advokater var att kämpa för rätten mot 
orätten.9 Det var ett antal sådana aristokratiska jurister som utgjorde de svenska 
aktörerna i avtalslagens tillkomsthistoria. Alla hade de ett politiskt engagemang 
och också givna platser i riksdagens båda kamrar. 

Justitierådet Ivar Afzelius (1848-1921) var det tidiga 1900-talets obestridligt 
dominerande juristauktoritet. Han blev den permanenta lagberedningens förste 
ordförande 1902, och han slutade sin karriär som riksdrotsens efterträdare, dvs som 
president i Svea hovrätt 1910–1918. Han var därutöver talman i första kammaren 
1912–15 och dessutom en centralfigur i de skandinaviska/nordiska juristnätverken. 
Afzelius hade också tidigt översatt och utgett Jherings föredrag Kampen för rätten, 
en text som årtiondena kring sekelskiftet blev en bergspredikan för idealistiska 
jurister.10 

En annan viktig aktör var Hjalmar Hammarskjöld (1862-1953), åren kring sekel-
skiftet byråchef för lagärenden i justitiedepartementet, därefter president i Göta 
hovrätt och landshövding i Uppsala samt sedermera statsminister under krigsåren 
1914 – 1917. Han var ingenjören bakom grundlagsreformen 1909, som innefattade 
tillskapandet av både regeringsrätten, dvs. den högsta förvaltningsdomstolen, och 
det laggranskande lagrådet. Hammarskjöld hade som ordförande i Nya Lagbered-
ningen 1894 lagt fram ett förslag till lag om köp och byte av lösa egendom, men 
sedan han 1901 utsetts till statsråd blev i stället Erik Marks von Würtemberg (1861 
– 1937) obligationsrättskommitténs förste ordförande. Han ledde det nordiska 
samarbetet på detta område och ledde arbetet både med 1905 års köplag och 1915 
års avtalslag.11 Som sekreterare i kommittén inträdde samma år den dåvarande upp-
saladocenten Tore Almén. Också han deltog i kommitténs arbete fram till 1914, 
från 1910 som ledamot i kommittén. Till Almén har jag anledning återkomma.

Också bland advokaterna fanns flera progressiva jurister som under perioden 
bidrog till reformera lagstiftningen. Två exempel: Stockholmsadvokaterna Karl 

9 Ronald Dworkin, Law’s Empire, The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge/Mass. 
1986.

10 Rudolf von Jhering, Striden för rätten. Öfversatt af Ivar Afzelius. Lundequistska bokhandeln, Upsala 
1879.

11 Stig Jägerskiöld, [Art.] Erik T Marks von Würtemberg, SBL Bd 25, Stockholm 1985-87, 116 ff.
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Staaff (1860-1915) och Erik Martin (1856-1921). Båda tillhörde det då unga advo-
katsamfundets rättspolitiskt aktiva ledamöter, och deras liberala motioner i riksda-
gen lyfte sociala reformfrågor, som de mött i deras advokatverksamhet. Karl Staaff 
låg bakom reformen 1906 om införande av rättegångsbiträde åt häktad, den offent-
liga försvararen.12 Erik Martin motionerade om en förstärkning av fosterbarns 
rättsliga ställning, en motion som 1917 resulterade i införandet av adoptionsinsti-
tutet i Sverige.13 

Det fanns bland de rättspolitiskt engagerade juristerna en uttalad reformvilja. På 
den liberala vänsterflanken fanns från 1897 i Andra kammaren en idealistisk jurist, 
Carl Lindhagen (1860-1946), som framstod som företrädare för sociala intressen. 
Han motionerade 1901 i den sk. Norrlandsfrågan, dvs. förbud för de stora skogsbo-
lagens förvärv av bondejord p gr a oro för en proletarisering av bönderna i norra Sve-
rige. Det resulterade i lagstiftning 1906;14 1902 motionerade han som sekreterare 
i Fredrika Bremer-förbundet om kvinnlig rösträtt.15 Det var också Lindhagen som 
tog initiativ till den nordiska obligationsrättsliga lagstiftningen.

Åren kring 1900 gjorde också en mycket medveten yngre juristgeneration entré. 
De bidrog i hög grad till det sociala rättsliga paradigmet. Det juridiska underbar-
net Johan C W Thyrén (1861-1933) hade 1898 utnämnts till professor i straffrätt 
i Lund. Tillsammans med kusinen Karl Schlyter (1879-1959) blev han exekutiv 
beträffande upptagandet av den moderna sociologiska straffrättsskolan i svenskt 
rättsliv. På civilrättssidan var det Gustav Olin (1872-1955), Östen Undén (1886-
1974) och Tore Almén (1871-1919), som alla anförtroddes viktiga lagstiftningsupp-
gifter beträffande kollektivavtalet och obligationsrätten. Den nationella politiken 
präglades också i allt större utsträckning av både socialism och liberalism. 1917 fick 
vi i Sverige den första radikala Branting-Edén regeringen med en liberal statsminis-
ter och en socialdemokratisk finansminister. 

Efter parlamentarismens genombrott reducerades antalet jurister i riksdagen 
påtagligt, men ett antal socialt engagerade jurister dök från 1917 och till långt fram 
på 1970-talet i stället upp i regeringen, inte bara som justitieministrar utan också 
som konsultativa statsråd från Östen Undén och Karl Schlyter till Carl Lidbom.16

Det som förenade de flesta av dessa aktörer var deras engagemang för den harmo-
niserade nordiska lagstiftningen. 

Teori och praktik samverkade i lagstiftningsarbetet när den obligationsrättsliga 
sedvanerätten positiverades. De lagstiftande kommittérna bestod inte bara av juris-
ter utan också av näringslivsrepresentanter, grosshandlarna bidrog med praxis och 
sedvanor och tillsammans skrev de både köp- och avtalslagarna. 

Den moderna lagstiftningen stod i kontrast till en liberal laissez-faire mentalitet, 
som i Tyskland möttes av Otto von Bismarck med ett rättspolitiskt program som 

12 Kjell Å Modéer, Den offentlige försvararen, Rättshistoriska studier Bd 4 (1977)
13 Kjell Å Modéer, [Art.] Martin, Erik, SBL, Bd 25 (1985-1987), 190.
14 Ann Numhauser-Henning, Rätten till fäderneslandet. Om jordsförvärvslagen och dess funktioner 

mot brakgrund av jordbrukets utveckling i det svenska samhället, [Skrifter utgivna vid Juridiska 
fakulteten i Lund – Acta Societatis Juridicae Lundensis Nr 97], Lund 1988.

15 Bernt Schiller, [Art.] Lindhagen, Carl, SBL, Bd 23 (1980–1981), 470.
16 Torsten Nothin, Hågkomster, Natur och kultur: Stockholm 1966.
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skulle skydda den lille fattige mannen, der kleine arme Mann. Avarter och uppenbara 
utnyttjanden av den svaga parten i avtalsförhållandet skulle stävjas. Socialstatens 
rättsliga uttryck formulerades exempelvis i den sociala familjerätten och i avtalsla-
gens indispositiva rättsregler. Avtalslagens 3 kap. Om rättshandlingars ogiltighet före-
skrev inskränkningar i avtalsfriheten ”för särskilda fall, i vilka erfarenheten visat, 
att denna lätteligen missbrukas till förfång för den ekonomiskt svagare parten”.17 

Det moderna ockerbegreppet är ett bra exempel. Pantlåneri växte fram i slutet av 
1870-talet som en dyrköpt möjlighet för arbetstagaren att få vardagsekonomin att 
gå runt. Söndagskostymen pantsattes på måndagen och hämtades ut på fredagen, 
när veckolönen var utkvitterad. Det moderna ockerbegreppet växte fram mot bak-
grund av denna typ av både ekonomiska och rättsliga avarter.18

I Tyskland tillkom redan på 1880-talet en sådan lag mot ocker som både krimi-
naliserade och ogiltigförklarade rättshandlingar, som tillkommit genom att någon 
begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att 
tillskansat sig förmåner som stod i uppenbart missförhållande till det vederlag som 
den svaga parten erhöll i avtalet. Sverige fick en första lag om ocker 1901. Utnytt-
jande av annans trångmål medförde inte bara att avtalet hävdes, det fick också 
straffrättsliga konsekvenser.19 Ockerbrottets civilrättsliga konsekvenser togs 1915 
över i 31 § avtalslagen.

5. Avtalstypernas mångfald
I stället för en modern civilrättskodifikation av fransk eller tysk modell fick vi i 
Skandinavien som bekant reformerande dellagstiftningar. Den centrala obliga-
tionsrätten reglerades framför allt genom köplagen 1905 och därefter avtalslagen 
1915. Men det tillkom under perioden också moderna avtalskonstruktioner, som 
inte rymdes inom obligationsrättskommitténs mandat. Lagberedningen upp-
märksammade och började reformera familjerätten 1909. På det området krävdes 
långtgående reformer och det tidiga 1900-talets skandinaviska lagstiftningsarbete 
skapade också giftermålsbalkar med en familjerättslig avtalsrätt, som byggde på ett 
jämbördigt förhållande mellan man och hustru. Samma år som avtalslagen 1915 
tillkom en lag om äktenskaps ingående och upplösning, där kyrkans inflytande på 
lagstiftningen hade påtagligt reducerats.20 Det var det sista tillfället, då lagstifta-
ren gav efter för krav på kyrklig medverkan vid medling i familjerättsliga tvister.21 
Det sociala rättsliga kunskapsparadigmet utvecklades i hög grad i sekulariseringens 
tecken.

17 Tore Almén, Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetens område av den 11 juni 
1915 samt därav föranledda författningar med litteraturhänvisningar och förklarande anmärkningar, 
P.A. Norstedt & Söners Förlag: Stockholm 1916, 150.

18 Kjell Å Modéer, ”God affär” eller ”brottslig gärning” : Om tillkomsten av 1901 års lag om ocker, I: 
Festskrift till Hans Thornstedt, Norstedts: Stockholm 1983, 519 ff.

19 NJA II:1901
20 Lag om äktenskaps ingående och upplösning den 12 november 1915, SFS 1915:426. 
21 Olof Sundby, Luthersk äktenskapsuppfattning. En studie i den kyrkliga äktenskapdebatten i Sverige 

efter 1900 (Diss.), Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Förlag: Stockholm 1959.
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Vi har också två andra samtida avtalskonstruktioner som präglades av sociala 
aspekter, nämligen avbetalningsköpet och kollektivavtalet – båda med förebil-
der i den utländska rätten, främst den tyska. Lagen om avbetalningsköp tillkom 
inom ramen för obligationsrättskommittén och antogs samtidigt med avtalsla-
gen.22 Den hade tyska förebilder. Avbetalningskontrakt med äganderättsförbehåll 
utvecklades explosionsartat under senare delen av 1800-talet. Tillverkningen av 
möbler, symaskiner och pianon fick ett ”storartat uppsving” genom innovationen 
med avbetalningsköp. Allt kunde köpas på avbetalning, ”från och med fullständiga 
hotellinredningar till och med föremål av helt obetydligt värde.”23 Men också här 
fanns missförhållanden. Säljarna uppställde orimliga avtalsvillkor exempelvis med 
rätt att återta det sålda om avbetalningsplanen inte följdes – och det även om större 
delen av beloppet erlagts. I Tyskland fick man en lag om ”Abzahlungsgeschäfte” 
1893. Obligationsrättskommittén diskuterade om denna kontraktsform skulle 
ingå i köplagen – men resultatet blev en parallell-lag med tvingande regler 1915.24

I både Uppsala och Lund fanns åren kring 1900 diskussionsklubbar som just lyfte 
fram den sociala frågan. I Uppsala var det bland annat Verdandi25 och i Lund D.Y.G. 
(De yngre gubbarna).26 Klassmotsättningar dominerade tidens politiska landskap, 
och också tidens naturalistiska författare underströk dessa motsättningar. Östen 
Undén skrev i ett brev efter att ha läst Jack Londons Avgrundens folk, att ”skild-
ringen ger mer behållning än ett tiotal nationalekonomiska och statistiska arbeten 
i arbetarfrågan. Något mer ohyggligt har jag aldrig kunnat fantisera mig till”.27 Knut 
Wicksells engagemang i Verdandikretsen i Uppsala beträffande den sociala frågan, 
nykterhetspolitiken och mot prostitutionen kan tas som ett exempel.28 Ett annat 
är Östen Undéns engagemang för det sociala lagstiftningsarbetet i Sverige. I inled-
ningen till sin avhandling om kollektivavtalet skrev han att ”avhandlingens yttersta 
uppgift” var att utgöra ”ett litet förberedande bidrag inom en viss del av det sociala 
lagstiftningsarbetet i vårt land”. 

Kollektivavtalen mellan arbetsgivare och arbetstagare har en längre historia, men 
de stod i centrum under perioden 1900 – 1914. Också här var de tyska förebilderna 
påtagliga. De fackliga avtalsuppgörelserna blev efter sekelskiftet riksomfattande. 
Landsorganisationen och Svenska Arbetsgivareföreningen skapade s.k. riksavtal, 
men det fanns också stora skillnader mellan kollektivavtalen i olika branscher. I 
det moderna industrisamhället engagerade sig både lagstiftare och rättsvetare för 
att konstruera ett avtal som ingicks av en förening, men som var avsett att tilläm-
pas på en mer eller mindre obestämd krets av personer. Avtalsklimatet präglades å 
ena sidan av privatautonomi, avtals- och testamentsfrihet; men samtidigt medförde 

22 Tore Almén & Rudolf Eklund, Lagen om avbetalningsköp, P.A. Norstedt & Söners Förlag: Stockholm 
1916.

23 Almén & Eklund, a.a. (1916), 3 f.
24 Lag om avbetalningsköp, SFS 1915:219. – Tore Almén & Rudolf Eklund, Lagen om avbetalningsköp 

av d. 11 juni 1915. Med förklarande anmärkningar. Norstedt: Stockholm 1916. 
25 Torsten Gårdlund, Knut Wicksell: Rebell i det nya riket, Bonniers: Stockholm 1956, 78, 104 f.
26 Emil Sommarin, Studenter och arbetare: Minnen av skånsk arbetarrörelse och lundensisk radikalism, 

C.W.K.Gleerups: Lund 1947,122. Torsten Gårdlund, a.a. (1956), 253 f.
27 Yngve Möller, Östen Undén: En biografi, Norstedts: Stockholm 1986, 38.
28 Torsten Gårdlund, a.a. (1956), 47 ff. 
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samhällets förändring, med urbanisering och industrialisering, ett behov av tving-
ande avtalsregler – även om lagstiftaren inte var mogen för att ta in industrisamhäl-
let i dessa diskurser. Det blev den unge hovrättsfiskalen Gustav Olin som 1906 på 
Karl Staaffs initiativ fick resa till Tyskland för att studera arbetslagstiftning, vilken 
1907 resulterade i en av Olin tillsammans med Assar Åkerman författad prome-
moria ang. lagstiftning om arbetsavtal.29 Lundajuristen Östen Undén for till Berlin 
1910, när han samlade material för sin avhandling om kollektivavtalet.30 I Tysk-
land antogs 1918 en lag om sk. Tarifverträge, i Sverige var lagstiftaren mogen för en 
reform först tio år senare. Undén som drev lagstiftningsfrågan uppmärksammade 
också behovet av en korporativ partssammansatt arbetsdomstol. ”Det förefaller”, 
skrev Undén 1919, ”som om huvudsyftet för arbetsdomstol så sammansatt, att den 
kunde mötas av förtroende från de parter, som närmast drabbas av lagstiftningen, 
och att vidare få den grundsatsen fastslagen att inför denna arbetsdomstol endast 
respektive organisationer skola uppträda såsom parter i processer”.31

Till avtalslagens kontext hör naturligtvis de utländska förebilderna, främst från 
de tyska handels- och civilrättskodifikationerna, Handelsgesetzbuch och Bürger-
liches Gesetzbuch, vilka båda antogs i den då helt nyligen färdigställda riksdags-
byggnaden i Berlin 1896. Det är en händelse som ser ut som en tanke att den unge 
uppsalajuristen Tore Almén vistades i Berlin för studier just vid den tid då de tyska 
lagböckerna antogs. 

I anslutning till Baltiska utställningen, en internationell industriutställning i 
Malmö sommaren 1914, höll Sveriges Advokatsamfund sitt årsmöte där. Ett viktigt 
förhandlingsämne det året var det då aktuella förslaget till avtalslag. Den lärde och 
högt ansedde advokaten Albert Koersner (1872-1929), tillika professor vid Han-
delshögskolan i Stockholm,32 skrev en gedigen kommentar till förslaget. Även om 
han hade ett antal mindre reservationer var han full av lovord. Förslaget utgjorde 
”ett stort framsteg till införande av moderna rättsgrundsatser på mycket vitala lag-
stiftningsfält och kännetecknas samtidigt av stor förtrogenhet med gällande rätts-
åskådning,” sa han. Koersner betonade motivens höga kvalitet – de utgjorde ”ett 
beaktansvärt tillskott till den svenska juridiska litteraturen”.33 

Koersner gjorde också en intressant kommentar beträffande jämförelsen i moti-
ven med främmande rättsåskådningar. Den moderna komparativa rätten hade ju 
etablerats genom den internationella komparativrättsliga kongressen i Paris 1900.34 
Där hade man programmatiskt uttalat att den komparativa rättens viktigaste 

29 Assar Åkerman & Gustaf Olin, Promemoria angående lagstiftning om arbetsaftal, Stockholm 1907. 
Sture Petrén, Gustaf och Carin Olin in memoriam. [Institutet för rättshistorisk forskning], Lund 
1997, 7 ff.

30 Möller, a.a. (1986), 34 ff. 
31 Östen Undén, Juridik och politik, Tidens förlag: Stockholm 1927, 179.
32 Nils Alexanderson, Juristprofiler och ett par andra, Norstedts: Stockholm 1948, 65 ff.
33 Albert Koersner, Obligationsrättskommitténs förslag till Lag om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område. En redogörelse med några erinringar utarbetad för Sveriges Advokat-
samfund, P.A. Norstedt & Söner: Stockholm 1915, 82 f.

34 Stefan Vogenauer, Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung um 1900: Die Geschichte einer anderen 
„Emanzipation durch Auseinanderdenken“, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales 
Privatrecht, Bd 76 (2012), 1122 ff. 
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uppgift var att tjäna lagstiftaren. Förslaget till avtalslag blev ett strålande konkret 
exempel. Här jämfördes inte bara med den romerska rätten utan också med lag-
bestämmelser och rättsuppfattning i Danmark och Norge, samt i Tyskland, Eng-
land och Frankrike. Också den senaste schweiziska obligationsrätten samt förslag 
till reformlagstiftning i Österrike och Ungern behandlades. Även den svenska och 
europeiska doktrinen blev väl representerad. Med andra ord: Obligationsrättskom-
mittén placerade den nya avtalslagen i en europeisk kontext. 

 1915 upptogs också Tore Almén i den judiciella aristokratin. Han utsågs 43 år 
gammal till justitieråd i Högsta domstolen. De påföljande åren publicerade han 
utöver ett antal tidskriftsartiklar inte bara en kommentar till avtalslagen och en till 
lagen om avbetalningsköp utan också en andra utökad upplaga av sin omfattande 
köplagskommentar. Han betraktades som grundaren av Svensk Juristtidning 1916 
och han deltog i återupptagandet av de nordiska juristmötena i Stockholm 1919 när 
döden hann i fatt honom idus martiae 1919. Han föll offer för spanska sjukan, den 
tidens farsot, som ”då härjade över en stor del av världen”. Kollegan Wilhelm Sjö-
grens uppskattande nekrolog i TfR får oss att förstå hur stor förlusten av Tore Almén 
var för svensk och nordisk civilrätt. Redan i köplagskommittén ”fängslades snart 
hans intresse så starkt av lagstiftningsarbetet, att han alltifrån denna tid betraktade 
detta arbete såsom sin förnämsta livsuppgift. Där blev han också vunnen för den 
stora tanken om ett skandinaviskt samarbete på lagstiftningens område. Denna 
tanke omfattades av Almén med största hängivenhet. Det skandinaviska lagstift-
ningsarbetet fann i honom en av sina främsta svenska målsmän”, skrev Sjögren.35 

När tillkomsten av avtalslagen som en skandinavisk lagstiftningsprodukt nu 
uppmärksammas finns anledning att också markera Tore Alméns insatser. I dag 
framstår han som en viktig representant för den rättsliga förmoderniteten, som 
omfattar decennierna före första världskriget, och som identifierade socialstaten 
– och därmed också den paneuropeiska drömmen om 1900-talets välfärdsstat, dvs. 
den sociala konstruktion vi i dag upplever som en levande ruin.

Den skandinaviska obligationsrättens lagprodukter tillkom i en tid full av tillit 
och framtidstro. Första världskriget släckte de idealistiska förhoppningarna. Den 
juristgeneration som upplevde den tidens rättspolitiska skärseld mötte efter kriget 
en ny apokalyps med revolutioner och hungersnöd, galopperande inflation och ter-
ror, epidemier och emigration. Det var en apokalyps som födde nya massideologier 
som hade sin grund i 1800-talets nationalistiska strömningar, vilka med Zweigs ord 
förgiftade ”jordmånen för vår europeiska kultur”.36 När tilliten till rättsväsendet 
försvann, upphörde också den moderna avtalsrättens generalklausuler att verka. 
De var ägnade för en liberal rättsstat, inte för en totalitär polisstat, där den fria vil-
jan ersatts med Führerns. När domstolarna inte längre kämpade för rätten började 
erosionen av avtalsrättens idealistiska principer om solidaritet och tillit. Redan vid 
tiden för maktövertagandet 1933 började avtalslagen att bli en ruin.

35 Wilhelm Sjögren, Nekrolog over justitieråd Almén, Tidsskrift for Retsvidenskab, 32 Årg. (1919), 169 
ff (170).

36 Zweig, a.a. (2011), 11.
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Avtalsrättens utveckling i efterkrigstidens Sverige är inte temat för denna essay. 
Avslutningsvis kan dock nämnas, att Duncan Kennedys globala kronologi också 
omfattar ett tredje rättsligt paradigm, en kunskapsstruktur som börjar 1945 och 
går fram till våra dagar. Detta paradigm präglas av konstitutionellt förankrade 
mänskliga rättigheter, om individens värdighet i rekonstruerade eller nygrundade 
rättsstater, många av dem präglade av ett kolonialt rättsligt förflutet. Globalt verk-
samma affärsjurister har inom detta rättsliga paradigm utvecklat och konstruerat 
en avtalsrätt som i sin detaljreglering och med sina konfliktlösningsmodeller visar 
på helt andra kontexter än de som präglade avtalslagen och dess founding fathers. 
Inte desto mindre lever fortfarande avtalslagens fundamentala principer, som en 
rättslig transnationell djupstruktur. Som sagt, den står där som en ruin, men inte 
som en museal artefakt utan som en ”levande ruin”.
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