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Det retssociologiske miljø i de nordiske lande har eksisteret i over 50 år. De fælles 
aktiviteter har varieret i intensitet. Men der har altid hersket en fælles forståelse 
blandt forskere af, at nordisk retssociologi har et særligt fagligt fællesskab, og 
at den videnskabelige værdi af netværk på tværs af de nordiske landegrænser er 
stor. 

Udviklingen i de nordiske lande og verden omkring os byder konstant på nye 
udfordringer for retssociologien.  Et fagligt “generationsskifte” inden for rets- 
sociologien på Aarhus Universitet gav den konkrete anledning til at samle nordiske 
retssociologer i januar 2010 for i fællesskab at gøre status over nordisk rets-
sociologi og samtidig indkredse aktuelle udfordringer samt formulere fagets 
visioner for fremtiden. 

De mange spændende foredrag fra konferencen er samlet i denne bog. Såvel 
afholdelse af konferencen som udgivelse af denne bog har modtaget økonomisk 
støtte fra Juridisk Institut, Aarhus Universitet og Knud Højgaards Fond.
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v 

FORORD 
 
 
 
Det retssociologiske miljø i de nordiske lande har eksisteret i over 50 år. De 
fælles aktiviteter har varieret i intensitet. Men nordisk retssociologi har et 
særligt fagligt fællesskab, og den videnskabelige værdi af det faglige net-
værk på tværs af de nordiske landegrænser er stor.  
 Udviklingen i de nordiske lande og verden omkring os byder konstant på 
nye faglige udfordringer. Et retssociologisk “generationsskifte” på Aarhus 
Universitet gav den konkrete anledning til at samle nordiske retssociologer i 
januar 2010 for i fællesskab at gøre status over nordisk retssociologi og 
samtidig indkredse aktuelle udfordringer samt formulere visioner for frem-
tiden.  
 Denne bog er det skriftlige bevis for konferencens relevans. De mange 
spændende foredrag fra konferencen, der er samlet her, vidner først og 
fremmest om et højt fagligt niveau i nordisk retssociologi. Dertil kommer, at 
det i mange kapitler fremhæves, at den udvikling, der foregår både i Norden 
og globalt, peger i retning af mange nye og vigtige udfordringer for retsso-
ciologien i allerbredeste forstand. Samtidig viser nogle kapitler også, at vi 
som forskere skal være opmærksomme på både rettens oprindelse, andre 
retsforståelser, andre videnskaber og de dybtliggende værdier og normer, 
der er ledetråde i relationer mellem mennesker og forståelsen af retten.  
 Vi er taknemmelige over for vore nordiske kolleger, som så talstærkt 
mødte op og hver især bidrog til en inspirerende konference – både fagligt 
og socialt. 
 Initiativet til at arrangere konferencen modtog stor sympati og praktisk 
støtte fra ledelsen og mange kolleger på Juridisk Institut, Aarhus Universi-
tet. Til dækning af omkostningerne ved afholdelse af konferencen har vi 
modtaget økonomisk støtte fra Juridisk Institut, Aarhus Universitet og Knud 
Højgaards Fond. Dette skylder vi en stor tak for. 
 To medarbejdere ved Juridisk Institut fortjener en særlig tak. Det gælder 
sekretærerne ved Afdelingen for Retslære, Jytte Kløve og Jytte Mønster. 
Uden deres store indsats i forberedelsen havde konferencen ikke kunnet af-
holdes så effektivt og smidigt, som den blev. Ligeledes har de kompetent og 
arbejdsomt midt i en meget travl periode på afdelingen ved en næsten over-
menneskelig indsats formået at få denne bog færdig til forlaget.  
 Sidst men ikke mindst vil vi gerne fra denne plads rette en varm tak til 
den person, der var den direkte anledning til både konferencen og bogen, 
professor (nu emeritus) Jørgen Dalberg-Larsen. Tak for faglig inspiration og 
tillid igennem flere årtier. 

Århus, juli 2010 
Bettina Lemann Kristiansen og Anette Storgaard 
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