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Han var et af Sveriges lyseste Hoveder, 
blandt dette Lands mange fine Retsdyr
kere en af de fineste. Embedsmiessig set 
naaede han fra Universitetets Kateder over 
Hojesterets Dommersiede til Priesident
stolen i Svea Hofret, det storste og mes! 
attraaede Maal for svensk juridisk Strie
ben. Sieregen for svensk juridisk Intelli
gens er en ejendommelig Blanding af 10-
gisk Klarhed, folsom Retstakt og praktisk 
Blik. Den fandtes i udprieget Grad hos 
Afzelim' yngre Fiene, den altfbr tid
lig bortkaldte Tore Almen, og den fandtes 
- i en noget anden Form og forbundet 
med en skanp og indtriengende kritisk lEv
ne - i Afzelius' elegante, repriesentative 
og overlegne Skikkelse. Som Teoretiker 
havde Afzelius i Lighed med de fJeste af 
sine Lands111iend gaaet i LieTE'. hos den ty

ske Retsvidenskab. Han havde S0111 ung 
studeret Pandektret hos Datidens 111 est 
fejrede Romerretslierer, Bernhard Wind-
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scheid i Leipzig, og Afzelius' Skrifter, srer
lig "Om cession af fordringar enligt 
svensk ditt" (1877), men ogsaa "Om parts 
ed salsom processuelt institut" (1879) er 
prregede af en Aandog baarne af en Tan
ke, der er tugtet og skolet i romanistisk 
Metode og Konsekvens. Men Livet bag Lo
ven ha~de han forstaaet i G6ttingen hos 
Rudolph yon .1hering, hvis, iovrigt meget 
overvurderede, "Del' Kampf urn's Recht" 
han 1879 oversatte paa Svensk. Og vig
tigere for Afzelius' Udvikling og for den 
Bane, han senere som Medlem af og For
mand for "Lagberedningen" skulde be
trrede,var hans praktiske Lrereaarhos hans 
Model's Fretter, Herr:edshovding .101han 
Richert. Som LovforfaUer handlede han 
eftcr den vundne Indsigt, at Samfundct 
ikke val' en filosofisk eIIer teol'etisk AI:!
straktion, men Ievende og Hdende Indivi
del', hvis Forhold til Lykke og Fremskridt 
del gjaldt om at ordne; han val' klar over, 
og udtalte det ogsaa seIv, at Livet ikke lod 
sig konstruere efter en Snor eller en Li
neal. IvaI' Alfzelius' Fader Fredrik Georg 
Afzelius val' som Filosof Elev af HegeL 
111en hans Studier over Rets- og Stafsfilo
sofiens Historie hlev ikke fortsaUe af S(jn-
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nen, der i :h!Yert FaId ikkesom Retsrror
sker eller FOl'fatter er fulgt i de fredrene 
Spor. 

Han gik derimod den Vej, som de f1este 
af Sveriges ypperste Retslrerde altid har 
vaudrd og stadig synes at vine folge, Lov
forberede]sens, Lovarbejdets, Lovtekni
kens tornefulde og besvrerlige Vej. Frem
for aBe varden betTaadt af Afzelius' be
n1mte Morfader, den store legifer Johan 
Gabriel Richert, 0rsted's o,g Schweigaard's 
Samtidige og·· Jrevning i Kundskab og 
Skarpsind, men uden 0r5ted's mregtige 
litterrere Produktion. Sveriges bedste 
retsvidenskabelige Hjrerner hal' koncen· 
h'eret deres Krrefter paa den n(jjest muligc 
prrecise og skarpe Formulering og Ud
formning af Lovreglerne, til Fremme for 
I)ovordnifl1<gen, til Skade for Litterraturen, 
h'or Monografien og Kommentaren, Be
handlingen af del enkelte Tema og For
tolkningen deraf, maa erstatte ldet 
syntetiske Vaork, Systemet og den sammen
faUende og udtommende Behandling. Og
saa Afzelius' ForfaUerskab blev monogra
fisk og kvalntitativt ik,k1esaa omfangsrigt, 
som man efter hans 'Sjreldne Begavel
se kunde have ventet og onsket. Forudell 
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de aIt mevnte Boger skrev han - til Brug 
for "Nya lagheredningen" "Grund
dragen af riitte:gangsf6rfarandet i tviste
mal. Jemf6rande framstiillning af ut
liindsk och svensk lagstiftning" (1882); 
paa det 5te nordiske Juristm0de i Siock
holm 1884 fremlagde han som Forhand
lingsre'mne Sporgsmaalet om en frelles 
nordisk Konossementslovgivning; som Au
toritet ogsaa paa Sorettens Omraade ud
sendte han en meget benyttet og ofte op
lagt Udgave af den svenske Solov, og 
iovrigt offentliggjorde han i svenske Tids
skrifter, i "Tidsskrift for Retsvidenskab" 
og dndensteds forskelIige AJlhandlinger, 
Anmeldelser, Biografier o. a. - i 2den 
Aargang af "Tidsskrift for Retsvidenskab" 
(1889) saaledes en udf0rlig Opsat:; om Be
tydningen af egen Tilstaaelse i den civile 
Proces. 

Saa ty:pisk svensk Afzelius end v.ar, 
saa betydeligt et Arbejde han end ydede 
for sit Fredrelands Lovgivning og Retsliv 
i det hele, val' hans Interesser dog ikke 
udtomte dermed. Ogsaa det frellesnodi
ske retsHge Samvirke stod hanlS Hjrerte 
mer. Da "Tidsskrift for Retsvidenskab" i 
1888 saa Dagens Lys, var han selvskre-
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ven som den ene af de to svenske Redak
toreI'. Navnlig i sine yngre Aar val' Alfzelius 
som Skribent Tidsskriftet en va>gtig og 
vresentlig Stotte. I sin sidste L'evetid, 
tilmed ~.fa hans Helhred begyndte 
at vakle, val' han vresentlig den kloge, 
sigtende og vragende Raadgiver. Han val' 
kritisk og krresen. N aar han udtalte sin 
Tilfredslhed med Inlh01det af et Hrefte, 
val' hans E)ollcger i Rcdaktionen paa det 
rene med, at saa var det 'ogsaa g.odt. At 
"Tidsskrift for Retsvidenskab" i sammc 
Aar hal' mttstet Licder.e som Firancis Hage
ru'P og I val' Afzelius, vilaf aUe foles som 
et sme'rtel:i,gt Tab. 

I den Kreds af fremragende Mrend, der 
stammer ned fra den gamle Skattehonde 
Afze Larsson, en Aandens Slregt, Viden
skabsmrend og Digtere, viI lvar Afze
tius nrevnes med' JE'liC. Som sine FoI'
fredre val' han sit Lands trofaste Son. 
Men ogsaa i Broderlandene viI han og 
hans Dagvrerk mindes med Tak og Be
undring. Ved de nordiske Juristmoder 
val' han altid det straalel1de Midtpunkt. 
Hans Plads staal' nu tom. Ikke mindst 
del' vir man savne Olympierelll IvaI' 
Afzelius. 
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