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v 
 

Forord 
 
 
 
 
 
Denne bog indeholder en række af mine artikler fra de senere år inden for 
retssociologi, retsteori og retsfilosofi og skulle gerne bidrage til en fortsat 
debat om rettens sociale funktion specielt i en dansk sammenhæng og om 
retsvidenskabens karakter og udviklingsmuligheder. En stor del af artiklerne 
er ikke tidligere publiceret. 
 Jeg vil gerne takke Jytte Kløve og Jytte Mønster for en stor indsats bl.a. 
med at omsætte de gamle støvede papirer til et trykklart manuskript. Jeg vil 
også takke mine kolleger på Juridisk Institut for godt samarbejde gennem 
årene og især dem fra Afdelingen for Retslære for inspirerende samtaler og 
et godt og frugtbart samarbejde om mange af de emner, som tages op i den-
ne bog. Også en tak til de mange fra andre danske og nordiske institutter og 
universiteter, både inden for og uden for de juridiske fag, som jeg har haft et 
godt samarbejde med gennem årene. Endelig vil jeg takke Juridisk Institut 
for støtte til bogens udgivelse. 
 

Juridisk Institut 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

Aarhus Universitet 
    Juni 2009  

Jørgen Dalberg-Larsen 
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