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Ur förordet:
Med anledning av att Ingrid Arnesdotter blivit pensionär vill vi,
några av hennes juristvänner som arbetar eller har arbetat vid

Linköpings universitet, fira henne med en liten skrift. Många fler är
förstås de forskare, lärare och studenter som under åren fått del av
Ingrids stora skarpsinne, energi, planeringsförmåga och villighet att
lämna kloka råd i forsknings- och undervisningsfrågor. Hennes
talang för att tänka nytt och genomföra dessa idéer är kanske den
egenskap vi som arbetat nära henne - Sveriges första professor i

affärsrätt och Linköpings universitets första professor i juridik - mest
har beundrat. Det tydligaste resultatet av denna egenskap är de två
affärsjuridiska programmen här vid Linköpings universitet. De hade
varken funnits eller blivit sådana framgångar utan Ingrids högst

betydande insatser. Att Ingrid vid sidan av att vara juris doktor också
är ekonom (Handelshögskolan i Göteborg) och har arbetat som



chefsjurist på bank (Sparbanksvärlden) har med all säkerhet präglat
hennes sätt att verka i den akademiska världen, inte minst uttryckt i
ett i hög grad proaktivt perspektiv på rätten och i hennes nydanande
forskning kring moderna betalningsmetoder. Egentligen känns det
paradoxalt att skriva förordet till en sådan här bok just nu, för Ingrid
arbetar oförtrutet vidare för forskning och undervisning här vid

universitetet. Och får vi som vi önskar, fortsätter hon med det länge
till!
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