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Om ret og retfærdighed Alf Ross Hent PDF Forlaget skriver:  Alf Ross´ (1899-1979) omstridte klassiker
udkommer her i en ny udgave - 60 år efter, at førsteudgaven tog både den hjemlige og internationale

retsfilosofiske scene med storm, men også efter flere årtiers fravær, hvor især hans hjemlige kritikere ihærdigt
har forsøgt at drive ham ud i glemslen.

På sikker afstand af personkampene omkring bogens forfatter vil nutidige læsere kunne erfare, at Alf Ross
under den hvasse pen var en original og nuanceret tænker, der ofte fandt plads til moderate svar på sine

modstanderes indvendinger. Om ret og retfærdighed er et uomgængeligt hovedværk i international retsfilosofi
og muligvis det mest centrale værk overhovedet i dansk retsvidenskab.

Denne nye udgave indledes med en introduktion af Jakob v. H. Holtermann, lektor i retsfilosofi ved
Københavns Universitet. Foruden en kort præsentation af bogens omskiftelige historie fremlægges her Ross´
hovedtanker, ligesom der gøres rede for den stigende aktuelle interesse for hans retsfilosofi blandt en række af

vor tids fremmeste internationale retsfilosoffer.
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