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Professor dr.jur. & phil. Alf Ross være fyldt 100 år. Det er således 30 år siden Alf Ross forlod sin gerning som
universitetslærer ved Københavns Universitet. Mange fremstående jurister er i stand til at præge den juridiske
tankegang for en tid. Om Alf Ross vil man kunne sige, at han ved sin gerning, gennem sin videnskabelige
tænkning og sin personlige inspiration og ved sit omfattende forfatterskab har gjort selve tiden anderledes.
Det er specielt denne påvirkning af sin samtid, redaktionen har ønsket at fastholde i denne bog. Redaktørerne
kendte ham som elever, som kolleger på universitetet og som ven. De emner, som Alf Ross beskæftigede sig
med, var talrige. Redaktionen har derfor i første række koncentreret sig om at samle indlæg og kommentarer,
der er blevet offentliggjort i dagblade og specialpublikationer, hvor de kun er vanskeligt tilgængelige for et
nutidigt publikum. Der er dog også medtaget nogle tekster, der er trykt i tidsskrifter eller bøger, men som er
indlæg af ældre dato, offentliggjort i perioden fra 1930 -1969. De er medtaget for at give et bare nogenlunde
afrundet billede af Ross som juridisk tænker. Det bekræfter den blivende værdi af hans livsværk. Denne

antologi afsluttes med efterskriftet: »Forskeren og Mennesket«, skrevet af den norske jurist og idéhistoriker
Sverre Blandhol. Til den trykte udgave: http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757401721
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