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retsvidenskabens historie og udvikling i Danmark igennem de sidste mange hundrede år. Bogen tager sit
udgangspunkt i middelalderens sparsomme litteratur om retsvidenskaben og går derefter videre til at fortælle
om det store skift, der opstod, da universitetet blev oprettet i 1530‘erne. I 1800-tallet opstod der imidlertid en
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Universitet. Ditlev Tamm er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Det kongelige danske
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række bøger om danmarkshistorien og er endvidere Dr.jur. honoris causa ved Helsinki Universitet.
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