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”MedbestäMManderätt på 
jurIstlInjen?

 ledare  amanuensnytt  

Som student kan man.ibland.få.känslan.att.vara.en.bland.alldeles.för.
många,. och. att.möjligheten. att. påverka. sina. studier. är.mycket. liten..
Mina.erfarenheter.säger.dock.motsatsen..Men.det.finns.bättre.och.säm-
re.sätt.att.göra.detta.på,.och.syftet.med.denna.artikel.är.att.belysa.vad.
som.enligt.min.uppfattning.är.det.bästa. sättet.att.utöva.medbestäm-
mande.på.juristlinjen.

Det.bästa.sättet.att.tycka.till.om.juristlinjen.på.är.generellt.sett.un-
derskattat.hos. studenterna.. Innan. jag.började.arbeta.på. institutionen.
trodde.jag.nog.att.de.där.papperna.inte.kunde.spela.någon.verklig.roll..
Vilket.ledde.till.att.jag.sällan.tog.mig.tid.att.fylla.i.dem..Jag.talar.med.
andra. ord. om. kursutvärderingarna.. Min. uppfattning. numera. är. att.
samtliga.kursföreståndare.lägger.en.oerhörd.vikt.vid.resultaten.av.kurs-
utvärderingarna,.och.det.är.ofta.som.förändringar.i.kurser.företas.efter.
uppmaning.av.studenternas.åsikter.i.dessa..

Det.är.mycket.värt.att.avsätta.tre.minuter.för.att.fylla.i.kursutvärde-
ringarna..Det.är.studenternas.chans.att.framhäva.vad.som.har.varit.bra.
med.en.kurs,.liksom.en.chans.att.tycka.till.om.vad.som.varit.mindre.
bra.och.vad.som.kan.bli.bättre..Vi.lyssnar.på.vad.ni.tycker,.och.tar.åt.
oss.av.både.positiv.och.negativ.kritik!.Att.tänka.på.är.dock.att.kritiken.
bör.vara.konstruktiv.

Elektroniska kursutvärderingar
Institutionen.har.i.stor.utsträckning.försökt.att.gå.över.till.elektroniska.
kursutvärderingar.. Då. läggs. kursutvärderingen. ut. på. respektive. kurs.
hemsida,. och. för. att. det. skall. fungera. krävs. att. fler. studenter. utövar.

sin.möjlighet.till.medbestämmande.och.faktiskt.fyller.i.dem..Det.finns.
många.fördelar.med.elektroniska.kursutvärderingar..För.det.första.går.
det.fortare.att.fylla.i.dem,.och.för.det.andra.finns.det.utökade.möjlighet.
att.kommentera.varje.fråga.som.ställs.

Sammanfattningsvis.är.det.min.förhoppning.att.fler.studenter.tycker.
till.om.juristlinjen.på.Stockholms.universitet,.och.att.det.nya.elektro-
niska.systemet.får.genomslagskraft..För.att.utöka.antalet.ifyllda.kursut-
värderingar.tror.jag.det.är.viktigt.att.man.förstår.att.någon.faktiskt.läser.
ens.åsikter..Kursledningen.strävar.alltid.efter.att.kurserna.skall.vara.så.
bra.som.möjligt.ur.ett.studentperspektiv..Så.ta.chansen.att.få.tycka.till.
om.juristlinjen.och.fortsätt.att.fylla.i.kursutvärderingarna!.....

Sara Hamilton
Amanuens i skatterätt

Jag vet att många.av.er.nu.har.tankarna.på.de.stora.livsavgörande.tentorna.i.januari.och.inte.
är.det. lätt.att.finna.julefrid.när.man.ständigt.surrar.fast.sig. i.Hellners.ack.så.omfattande.
formuleringar..Iusbäraren.presenterar.dock.här.den.distraktion.du.behöver.för.att.klara.av.

julhelgens.all.stress..Och.när.nyåret.är.över.så.är.det.dags.att.börja.fira…
I.detta.nummer.av.Iusbäraren.har.vi.tänkt.lite.extra.på.vår.historia,.och.när.jag.skriver.vår.så.

menar.jag.Juridiska.Föreningens..Ännu.har.inte.affischerna.satts.upp.eller.inbjudningarna.skick-
ats.ut.men.vår.förening.kommer.under.nästa.år.att.ha.sitt.hundraårskalas..

Vi.kommer.inte.att.kalasa.under.en.dag.eller.en.vecka,.nej.nej,.när.vi.jurister.firar.så.gör.vi.
det.ordentligt!.Under.hela.år.2007.kommer.vi.att.hålla.med.många.olika.kalas.för.alla.nya.och.
gamla.medlemmar..I.kalendariet.du.hittar.på.sid..6-7.i.tidningen.kan.du.läsa.om.de.viktigaste.
och.roligaste.evenemangen.vi.engagerade.kommer.att.lägga.in.vår.själ.i.under.nästkommande.
år..Du.kan.alltså.redan.nu.sätta.dig.i.lugn.och.ro.för.att.noggrant.och.prydligt.anteckna.dessa.
ovärderliga.dagar..

Saknar.ditt.liv.det.där.lilla.extra?.Behövs.det.kanske.en.nypa.glamour.eller.ett.uns.av.flärd?.Om.
du.är.en.fattig.paragrafryttare.som.kan.räkna.ut.skadestånd.och.beskattningsbar.inkomst.men.
inte.har.så.stor.egen,.ger.vi.dig.under.nästa.år.ändock.chansen.att.få.ta.del.av.det.goda.livet..Ser.
du.den.första.december.till.att.befinna.dig.i.stadshuset.för.att.delta.vid.den.pampiga.och.glamou-
rösa.100årsbalen.med.beräknat.800.sittande.middagsgäster(!).så.lär.du.knappast.bli.besviken..Du.
kommer.sedan.att.kunna.skryta.länge.om.din.förening.och.om.det.glada.studentliv.som.faktiskt.
existerar.även.i.vår.huvudstad..Gemenskap.och.festligheter.behöver.du.dock.inte.vänta.så.länge.
på.eftersom.invigningen.av.jubileumsåret.har.avspark.redan.i.januari..

Under.året.kommer.en.jubileumsbok.om.JFs.historia.att.ges.ut.men.om.du.har.svårt.att.vänta.
till.dess.kan.du.redan.i.detta.nummer.av.tidningen.få.en.förhandstitt..Den.hela.fem.sidor.långa.
huvudartikeln.på.sid..16-20.består.nämligen.av.utdrag.från.just.denna.bok..Du.kan.även.läsa.om.
hur.Iusbäraren,.som.nu.närmar.sig.50.år.som.tidskrift,.kom.till.världen..Tröttnar.du.på.all.denna.
föreningsbesläktade.information.så.kan.du.bläddra.till.något.av.våra.kåserier,.eller.varför.inte.till.
vårt.första.publicerade.juridiska.korsord.

Du kommer sedan att 
kunna skryta länge om din 
förening och om det glada 

studentliv som faktiskt 
existerar även i vår huvud-

stad.

Önskar eder ständigt ödmjuka Chefredaktör

Vi ses nästa år!

Sofie Jansson

God Jul & Gott Nytt År 



� �

 kalender   

kalendarIuM 2007
1907 hände något i Stockholm Som med allra StörSta Sannolikhet 
har varit av Stor betydelSe för din Studietid. JuridiSka förening-
en vid StockholmS univerSitet (dåvarande StockholmS högSkola) 
SkapadeS. detta har fått till fölJd att Jf år 2007 kommer att fira 
Sitt 100-årsjubileum!

arbetet med planeringen inför Jubileet har redan Satt igång. det 
finnS idag en liten ledningSgrupp Samt ett gäng undergrupper 
Som arbetar för att göra firandet Så fenomenalt Som möJligt.

i planeringSStadiet framkom att en vecka inte på långa vägar är 
tillräckligt för att fira detta fantaStiSka Jubileum. därför Siktar 
vi på att låta hela året (och lite därtill) genomSyraS av Jubileet!

Ett preliminärt schema är satt för de olika evenemangen och det 
kommer att hända en hel del roliga saker!

26/1.-07.Invigning.av.Jubileumsåret.med.bandklippning.m.m.
8/2-07.Talarpub

15/2-07.Invigning.av.utställning.”JF.genom.tiderna”.med.foton.och.annat.av.
nostalgiskt.värde

24/3-07.Klubbmästerifest
12/3-07.Talarpub
10/5-07.Talarpub

18/5-07.och.19/5-07.Jubileums-SPX
19/5-07.Riddarmiddag.–.sittning.där.alla.tidigare.aktiva.bjuds.in

13/9-07.Talarpub.samt.realease.av.Jubileumsbok
11/10-07.Talarpub
8/11-07.Talarpub

1/12.Den.stora.härliga.BALEN.i.Stadshuset!

Utöver detta kommer det finnas 
Jubileumsbok
Ny.sångbok

Medaljer.och.märken
Jubileumsöl.och.jubileumsdrink.

En.Massa.gamla.goda.vänner.

Du kan hjälpa till redan nu!
Du.kanske.vill.låta.ditt.företag.sponsra.jubileet.eller.hjälpa.till.med.att.hitta.

spons.(maila.Anna.Söderberg.Ziesnitz.på:.anna_s_z@hotmail.com)

Har.du.frågor.kan.du.maila.jf100@jf.su.se.eller.varför.inte.registrera.dig.på.Juri-
diska.föreningens.forum.www.lai.nu.

Om.du.vill.ha.kontinuerlig.info.om.jubileet:.maila.namn,.adress.samt.mailadress.
till.jf100@jf.su.se..För.framtida.uppdateringar.kan.du.även.lämna.personnum-

mer,.vilket.givetvis.är.frivilligt.

Hälsningar

Styrgruppen för JF:s 100-årsjubileum
Johan.Backström.(mail:.Johan.Backstrom@teliasonera.com)

Linnea.Hedström.(mail:.lihe1784@yahoo.com)
Therese.Löwenberg.(mail:.therese.lowenberg@skatteverket.se)



Ordet jubileum kommer från.latinets.jubi-
laeum,. och. var. en. högtid. både. kristen. och.
judisk. som. inträffade. var. femtionde. år,. då.
man. skulle. förlåta.allt,. frige. slavar,.glömma.
skulder,.ja.helt.enkelt.försonas..Det.moderna.
samhället. har. verkligen. tagit. detta. arv. till-
vara,.då.både.tio.miljarder.tuggade.stimorol.
och.Berras.fisketillbehörs.sjuårsdag.firat.sina.
respektive.jubileum.

Varje tillfälle till fest tas till-
vara, och vem älskar inte att 
vara anledningen till firan-
det?

Vår. tid. kanske. inte. kommer. att. gå. till.
historien. som. försoningens. tid,. men.
väl.föreningarnas..Allas.vår.älskade.av-
talslag. såg.dagens. ljus.på.Stockholms.
slott.för.nittiett.år.sedan.i.år,.och.har.
inte.upphört.att. förena.allt.och.alla.
sedan. dess.. Dess. nittioårsjubileum.
firades.med.en.stor.fest.i.Göteborg..
Postfolket. har. också. i. år. förenat.
älskande.och.familjer.i.sextio.år,.
vilket.resulterade.i.ett.rejält.jubi-
leumsfirande.i.Nacka.Strand.

Men.det.finns. i. år.också. en.
jubilar.som.mer.än.någon.an-
nan.förenat,.den.enda.värd.ett.
verkligt.bejublande..Juridiska.
föreningen. vid. Stockholms.
Universitet. är. en. förening.
för. förenat. folk,. vars. ge-
mensamma.nämnare.är.just.
personernas. fascination. för.
föreningar..I.hundra.år.har.
de.nu,.i.sina.dyra.kostymer,.
slickade. hår. och. välansade.
polisonger. likt. murbräckor.
brutit. barriärer,. skapat. ge-
menskap,.och.fört.pengarna.
närmare.människan.

Att. kunna. förklara. och.
använda. sig. av. lagen. skulle.
vara. en. sysselsättning. värd.
statsvetare.om.det. inte. varit.
för.att.de.jurister.verksamma.
vid. ovan. nämnda. förening.
också. vetat. hur. man. konsu-

merar.flytande.köp,. och. sluter.muntliga. avtal. om.
salivtradition..

Juridiken. är. ett. annorlunda. redskap. då. proble-
men.ser.likadana.ut.världen.över,.men.lösningarna.
är.annorlunda..Ett.mord.är.ett.problem.vilket.land.
det.än.utförs.i,.även.om.det.så.klart.kan.vara.olika.
förmildrande.omständigheter. som.gör.det.mindre.
allvarligt. beroende. på. varifrån. domarna. kommer;.
en.puss.på.kinden.kan.vara.lika.provocerande.som.

den.också.kan.vara.överslätande..Men.det.finns.ändå.
en. förenande. respekt. för. varandras. rättsordningar,.
och. EU-länder. emellan. skulle. till. exempel. aldrig.
drömma.om.att.påstå.att.rättssäkerheten.är.sämre.i.
det.ena.landet.än.det.andra,.och.det.finns.inte.en.ju-
rist.som.skulle.komma.på.tanken.att.håna.Europa-
domstolen.bara.för.att.den.skriver.sina.domar.på.en.
snorkig.dialekt..Fördomar.är.helt.enkelt.intet.värda.
när.man.alltid.kan.överklaga,.och.jag.tror.därför.att.
världen.skulle.vara.en.bättre.värld.om.det.fanns.fler.
jurister. i.den. som. förenade.människor,. istället. för.
den.sammansättning.den.har.i.dag,.då.folk.istället.
tenderar.till.att.tycka.illa.om.varandra,.och.konflik-
ter.löses.med.bråk.istället.för.i.domstol.

Jubileum
Ett.jubileum.är.bara.värt.namnet.när.det.står.för.sitt.
ursprung,.och.jag.tror.inte.att.någon.bättre.kan.stå.
för. förlåtelse,. försoning. och. hjälpsamhet. än. juris-
terna.i.JF,.varför.de.också.givetvis.förtjänar.folkets.
jubel.och.ovationer.

Jag. vill. från. botten. av. mitt. hjärta. gratulera. JF,.
och.skulle.vilja.avsluta.med.en.parafrasering.på.Karl.
Marx.berömda.ord:

Jurister.världen.över,.förena.eder!

Martin Kjellqvist
Idrottssekreterare 2006, Vice Ordförande 2007

jurIster världen 
över, förena eder!

”I hundra år har de nu, i sina 
dyra kostymer, slickade hår 

och välansade polisonger likt 
murbräckor brutit barriärer, 

skapat gemenskap, och fört 
pengarna närmare människan”

Material: HiRes PDF med
Format: 5 mm utfall i formatet 220 x 228 mm
Adress: iusbararen@jf.su.se.
Materialdag: 13 november
Placering: annonsen införd på en högersida

Kopia till:
anna.olsson@gda.se
johan.josjo@gda.se

Hamngatan 2, Box 5747, SE-114 87 Stockholm.  Tel: +46 8 670 66 00  Fax: +46 8 662 61 01

www.gda.se

G&D är en av Sveriges ledande och
snabbast växande affärsjuridiska

advokatbyråer. Vi är för närvarande ca 90
medarbetare, varav ca 60 jurister.

Firmans kärnområden är
företagsförvärv, kapitalmarknadsjuridik,
bank och finans, fastighetstransaktioner,
konkurrensrätt och tvister. Vi rekryterar

kontinuerligt unga jurister som är
intresserade av affärsjuridik.

G&D utsågs nyligen till näst bästa
arbetsgivare bland de svenska

advokatbyråerna i Legala Affärers
undersökning bland biträdande jurister.

 annons  jubileum 
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”
rIddare av jurIdIken
 repotage 

Att i november sitta.och.skriva.en.artikel.om.vad.man.som.sekreterare.
gör.under.ett.helt.år.är.lite.som.att.fråga.en.potentiell.riksdagsledamot.
om.hur.det.är.att.arbeta. i. riksdagen.två.månader. innan.valet..Varför.
är.det.så?.Svaret.är.enkelt:.föreningslivets.motsvarighet.till.C2-tentan,.
Årsbalen,.hänger.vid.horisonten.som.en.stormfront..

Sekreteraren.gör.mycket.av. föreningens. löpande.arbete.under.året..
Sekreteraren. hämtar. post,. ordnar. med. tillstånd,. förnyar. föreningens.
status.som.fakultetsförening.på.Universitetet,.betställer.kontorsmatriel,.
skriver. dagordning. och. protokoll. till. styrelsens. möten. och. har. det. i.
allmänhet.rätt.behagligt.under.nästan.hela.året..

Tills.dess.balen.närmar.sig.vill.säga..Då.skall.budget.läggas,.revideras.
och.åter.läggas,.lokal.ordnas,.inbjudningar.skickas.ut,.meny.skall.sät-
tas. samman,.band. ska.bokas,.gästlistan.håller. aldrig.mer.än. fem.mi-
nuter. innan.den.måste.ändras,.placeringslistan. skall.balanseras,.glöm.
inte.tidsschemat.till.toastmastern,.ring.kören.och.spexet,.ordna.sång-
häften,.ordna.transport.till.efterfesten.och.givetvis.ska.själva.efterfesten.
styras.upp.på.något.sätt..Till.sin.hjälp.har.man.en.handfull.individer.
som.arbetar.under.benämningen.’Balkommittén’.och.de.är.minst.sagt.
oumbärliga.för.att.sänka.den.arbetsbörda.som.balen.innebär..Tidvis.är.
arbetet.tämligen.påfrestande.och.man.kommer.till.insikt.med.hur.man.
själv.och.andra.fungerar,.på.gott.och.ont..

När.allt.är.näst.intill.färdigt.och.dagen.D.börjar.närma.sig.vandrar.
man.omkring.som.ett.spöke.på.Juristernas.Hus.och.undrar.om.det.är.
något.man.har.glömt,.något.som.kan.gå.fel.i.sista.stund,.någon.lokal.
som.kan.eldhärjas.över.natten,.någon.gäst. vars. allergi.har.missats. av.
kocken....Tillvaron.som.tills.nyligen.verkade.så.fridfull.är.nu.ett.minne.
blott..Och.så.sker.det.plötsligt..Alla.dyker.upp.i. festkläder,. sätter.sig.
vid.dukade.bord,.äter.god.mat,.dricker.god.dryck,.det.hålls.tal.och.alla.
jublar.åt.någon.särskilt.rolig.formulering.under.talet.till.Kvinnan,.det.
dansas.vals.och.det.hela.avslutas.med.en.efterfest.på.Huset..Och.sedan.
är.det.hela.över,.Obit.anus.-.abit.onus..

Vad.finns.då.på.andra.sidan.balen?.Ett.eller.möjligtvis.två.styrelse-

möten,.ett.dechargemöte.och.därefter.en.massiv.tenta.i.processrätt..Sen.
tror.jag.att.jag.ska.arbeta.med.något.mindre.stressigt,.gisslanförhandlare.
låter.i.nuläget.rätt.skönt.

Jag.vill.passa.på.att.tacka.min.efterträdare,.Annika.Grönlund,.för.den.
höga. inlärningskurva. hon. uppvisat.. Föreningens. papper. är. i. trygga.
händer.

Intelligenti.pauca.

Gustaf Linderholm
Sekreterare 2006, Klubbmästare 2005, medlem i Programkommittén 
2003-2004

Vilka är då vi?.Fru.Justitias.Riddare.grundades.1990.av.tio.personer.
som.ansåg. att. Juridiska.Föreningen. (JF).borde. anstränga. sig.mer. för.
att.bevara.traditioner.och.minnen,.att.det.borde.finnas.ett.ämbete.vars.
uppgift.det.är.att.veta.inte.bara.vad.som.ska.göras.utan.även.varför.det.
görs..Vid.denna. tidpunkt.hade. föreningen.precis. skaffat.ett.nytt.hus.
och.således.flyttat.från.sina.gamla.lokaler..Det.fanns.därför.vissa.farhå-
gor.om.att.föreningens.minnen.och.traditioner.skulle.falla.i.glömska.

Fru. Justitias.Riddare. (riddarna.eller.FJR. i.dagligt. tal).bestod.alltså.
i. sin. ursprungliga. konstellation. av. tio. personer. och. av. tradition. och.
testamente.gör.vi. fortfarande.det..Det.finns. tio.poster.och.då.någon.
post.blir.vakant,.utses.en.ny.riddare..De.tio.posterna.är.följande.(listade.
här.utan.någon.specifik.rangordning,.Stormästaren.undantagen):.Stor-
mästare,.Härold,.Punschmästare,.Kunskapare,.Rustmästare,.Gycklare,.
Slottsfru/Slottsherre,.Fogde,.Ceremonimästare.och.Krönikör..Varje.rid-
dare.har.ett.specifikt.ansvarsområde:.

•.Stormästaren.är.sammankallande.och.allmän.ledare.för.riddarna.
•.Härolden.är.ansvarig. för.kontakten.med.våra.motsvarigheter.hos.

andra.ämnesföreningar,.till.exempel.Föreningen.Ekonomerna.och.Sam-
hällsvetenskapliga.Föreningen.

•.Punschmästaren.är.ansvarig.för.framställande.av.den.blå.punschen.
som.är.något.av.vårt.signum,.och.därtill.bevarare.av.det.hemliga.recep-
tet.

•.Kunskaparen.(undertecknad).är.ansvarig.för.kontakten.mellan.rid-
darna.och.JF.

•.Rustmästaren.är.ansvarig. för. riddarnas.utseende. (i.den.mån.det-
ta. kan. åtgärdas). och.då.mer. specifikt. vår. rustning.och. arbetsklädsel,.
fracken.

•.Gycklaren.fixar.sångblad/sånghäften.till.middagar.och.agerar.toast-
master.på.dessa.

•.Slottsfrun/slottsherren.är.ansvarig.för.riddarnas.domäner.och.ska.
således.tillse.att.vi.har.en.lokal.att.vistas.i.då.sådan.tarvas.

•.Fogden.är.riddarnas.ekonomiansvarige.
•.Ceremonimästaren.tillser.att.våra.interna.ceremonier.äger.rum.på.

ett.korrekt.sätt.
•.Krönikören.är.riddarnas.ständige.sekreterare.
Utöver. dessa. poster. har. vi. emellanåt. en. junker,. som. alltså. är. en..

riddare.under.utbildning.som,.efter.en.viss.prövoperiod,.erhåller.rätten.
att.ikläda.sig.rustningen.och.titulera.sig.riddare.

Så.vad.gör.vi.då?.Vår.främsta.uppgift.är.att.agera.bollplank.gentemot.
styrelsen. och. därför. ser. vi. det. som. en. viktig. uppgift. att. bekanta. oss.
ordentligt. med. styrelsen. och. bibehålla. kontakten. under. året.. Utöver.
det.gillar.vi.att.festa.och.kan,.som.ni.kanske.har.upptäckt,.dyka.upp.
på. föreningens. fester.och.ha. roligt,. företrädesvis.DeChargefesten,. re-
centiorsfesten.och.balen..Så.avslutningsvis.vill.vi.tacka.alla.som.arbetat.
hårt.för.föreningen.under.året.och.som.därigenom.sett.till.att.vi.har.en.
förening.att.bevara,.ett.evinnerligt.stort.TACK!
Fru Justitias Riddare genom
Erik Lindén
Kunskapare

ni har kanSke undrat vilka de är, de där konStiga typerna Som går 
på feSterna i frack när alla andra bär koStym? det är vi, fru JuS-
titiaS riddare! 

sekreteraren, en del av jf 
tre Saker kännetecknar en föreningSSekreterareS tillvaro. triS-
teSS (egen), StreSS (andraS) Samt poSthämtning (Jf:S). i Skrivande 
Stund har Jag under år 2006 arbetat Som JuridiSka föreningenS 
Sekreterare i 316 dagar med endaSt 48 dagar kvar. 

När allt är näst intill färdigt och dagen D börjar närma sig vandrar man omkring som ett 
spöke på Juristernas Hus och undrar om det är något man har glömt, något som kan gå 

fel i sista stund, någon lokal som kan eldhärjas över natten, någon gäst vars allergi har 
missats av kocken...

Punschmästaren är ansvarig för fram-
ställande av punschen
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I detta nummer av.Iusbäraren.kan.vi.med.stolthet.presentera.vårt.första.juridiska.korsord..Vi.lägger.ingen.vikt.vid.var.eller.när.du.kära.juridiskt.
lärda.väljer.att.förkovra.dig.med.detta..Ändock.måste.vi.råda.dig.att.inte.i.alltför.stor.grad.låta.det.störa.din.uppmärksamhet.vid.viktiga.seminarier.
eller.kluriga.föreläsningar..Iusbäraren.ansvarar.ej.för.sänkta.betygsresultat.till.följd.av.ett.överdrivet.intresse.eller.envishet.sammankopplat.med.
detta.korsord..Lösandet.sker.på.egen.risk.

Facit.hittar.du.på.Iusbärarens.nya.hemsida.som.du.finner.på.www.jf.su.se/iusbararen..Passa.på.att.ta.en.titt.på.våra.gamla.nummer.när.du.ändå.är.
där.och.ser.om.du.lyckats.med.konststycket.att.lösa.vårt.första.juridiska.korsord.
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Konstruktör: Madeleine Marjasin
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Konstruktör: Madeleine Marjasin

Universitetet är fullt av.välutbildade,.kunniga.och.öppensinnade.stu-
denter.som.i.mångt.och.mycket.anser.sig.vara.fördomsfria..De.skaffar.
gärna.vänner.över.kultur-,.ålder-.och.klassgränser..Men.under.den.för-
domsfria.och.öppna.ytan.gömmer.sig.en.hel.värld.av.förutfattade.me-
ningar..Jag.menar,.vem.vill.egentligen.vara.vän.med.någon.som.springer.
runt.i.en.lappad.sparkdräkt.eller.varför.inte.bästa.polare.med.han.som.
tycker.att.beslutet.i.kårfullmäktige.om.nya.mikrovågsugnar.är.det.vik-
tigaste.som.hänt.sedan.kalla.krigets.slut?.

Vi kan börja med overallsnörden. 
Han. (för. det. är. såklart. en. kille). har. inte. tagit. många. poäng. det. se-
naste.året..Istället.tillbringar.han.tiden.med.att.dricka.varm.öl.på.valfri.
studentpub.i.Stockholm..Allt.som.oftast.går.han.med.sina.vänner.på.
något.konstigt.som.de.kallar.sittning..Där.träffar.han.en.massa.andra.
overallsnördar,.tillsammans.bildar.de.en.regnbåge.av.färger,.och.sjunger.
obscena.sånger.med.konstiga.rörelser..Favoritdrycken.för.overallsnör-
den.är.det.gula.guldet.punsch..Det.är.sött,.sliskigt.och.får.munnen.att.
klistra.ihop.sig..Mmmm..

Sen.får.vi.inte.glömma.de.gånger.då.de.rör.sig.utanför.högskolevärl-
dens.trygga.väggar.och.ägnar.sig.åt.saker.som.Squvalp.och.Quarneval..
Inte.nog.med.att.de.påtvingar.stockholmarna.en.sexistisk.blaska.i.form.
av.Brux.och.Blandaren,.var.tredje.år.hindrar.de.dessutom.vanliga.män-
niskor.att.ta.sig.fram.som.vanligt.i.innerstaden.eftersom.deras.förban-
nade.Quarnevalståg.ska.gå.där..Och.inte.kan.de.stava.heller,.karneval.
heter.det.faktiskt!.

Kårmupparna är ett släkte för sig. 
Lite.vänligt.käbbel.mellan.Juristlinjen.och.Handels.har.vi.alla.varit.med.
om,.men.när.det.kommer.till.vilken.kår.som.är.bäst.är.det.öppet.krig!.
Inga.är.mer.jämställda.än.SöderS,.mer.politiska.än.SUS.eller.helt.enkelt.
mer.bäst.än.THS..Samarbete?.Nej,.var.kår.för.sig.mot.alla.andra!.SUS.
tar.ju.medalj.i.längst.fullmäktigemöten..Jag.menar,.varför.komma.över-
ens.när.man.kan.bråka.om.saken?.Varför.prata.med.varandra.när.man.
kan.bestämma.sig.för.att.tycka.tvärt.emot.varandra.i.varenda.fråga?.

Den.vanliga.kårmuppen.på.SUS.är.även.han.man,.iklädd.långrock.i.
kombination.med.antingen.palestinasjal.eller.slipover,.beroende.på.var.
han.står.rent.politiskt..Skulle.det.råka.vara.en.tjej.är.det.antingen.en.
blå.eller.röd.feminist.med.det.gemensamma.draget.är.att.hon.alltid.är.
arg..Självdistans.och.ironi.är.två.saker.som.man.inte.kan.koppla.till.en.
kårmupp.som.använder.sin.tid.i.fullmäktige.som.ett.steg.mot.en.poli-
tisk.karriär.(exempel:.Fredrik.Reinfeldt)..

Rent.tekniskt.blir.man.vald.på.verksamhetsårsbasis.till.fullmäktige,.
men.det.är.snarare.regel.än.undantag.att.man.inser.fem.år.senare.att.
fullmäktige.är.där.man.vill.stanna.för.alltid..Varför.lämna.en.politisk.
församling.där.man.alltid.har.en.säker.plats.på.grund.av.det.låga.enga-
gemanget?.

Kanske.är.du.en.av.dem.som.inte.hyser.några.fördomar.mot.ovanstå-
ende.varelser.för.sanningen.är.den.att.det.allt.som.oftast.är.kårmuppar-
na.som.önskar.utrota.sparkdräktsbärarna.och.overallsnördarna.tycker.i.
sin.tur.att.kåren.helst.kan.strunta.i.vad.de.sysslar.med.och.ägna.sig.åt.
sina.egna.interna.stridigheter..Men.skrapar.man.lite.på.ytan.inser.man.
ganska.snabbt.att.de.båda.släktena.består.av.vilsna.själar.som.helt.enkelt.
har.hittat.någonstans.där.de.kan.få.utlopp.för.sina.obskyra.hobbies..Så.

nästa.gång.du.springer.på.en.av.oss,.våga.ta.en.minut.och.fråga.vad.det.
är.vi.faktiskt.håller.på.med,.så.kanske.du.kan.bli.den.där.fördomsfria.
människan.du.alltid.velat.vara!.

Lisa Gemmel
Overallsnörd i själ och hjärta 

 mytberäkningsutskottet 

”Den vanliga kårmuppen på SUS är även 
han man, iklädd långrock i kombination 

med antingen palestinasjal eller slipover, 
beroende på var han står rent politiskt.”

MYtberäknInGsutskottet presente-
rar dIna fördoMar oM kårMuppar 
oCh overallsnördar
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1. Vad är Linjerådet?
Juridiska. Linjerådet. består. av. åtta. ledamöter. som. är. demokratiskt.

valda..Syftet.med. rådet. är. att.bevaka. juriststudenternas. intressen.och.
värna.om.deras.rättigheter..Vi.fungerar.som.”skolans.motpart”.och.är.
en.fristående.aktör.gentemot.fakulteten..
2. Hur verkar ni?

Linjerådet.har.inflytande.över.de.flesta.besluten.som.tas.vid.Juridis-
ka.fakulteten.och.dess.institution.då.vi.sitter.med.i.alla.bestämmande.
organ..Det. är.där. som.vi.har.den.verkliga.makten. att. skapa. skillnad.
och.visa.vår.ståndpunkt.i.olika.sakfrågor..Tyvärr.är.det.så.att.studenter.
mestadels.kommer.i.kontakt.med.oss.först.när.något.negativt.har.in-
träffat.i.deras.studier..Vi.för.då.studentens.talan.gentemot.läraren.eller.
institutionen.och.arbetar. för. att. få. saken. rättvist.prövad..Då.vi. sitter.
med.i.de.olika.organen.har.vi.möjligheten.att.dra.ärenden.vidare.inför.
institutionsstyrelsen.eller.utbildningsutskottet.
3. Vad har ni för målsättning under mandatperioden?

Under. denna. mandatperiod. kommer. det. att. hända. mycket. saker.
inom.utbildningen,.bl.a..de.nya.tentamensreglerna.och.Bolognaproces-
sen..Vi.är.kritiska.till.de.nya.tentamensreglerna.som.införs.från.och.med.
VT.07,.detta.då.många.studenter.känner.sig.oroade.och.vilsna..Vi.har.
bl.a..genomfört.en.studentundersökning.om.de.nya.reglerna.som.ska.bli.
intressant.att.se.resultatet.av..Bolognaprocessens.sjugradiga.betygsskala.

är.också.något.vi.alla.i.rådet.har.arbetat.med.under.de.senaste.måna-
derna..Det.är.alltid.viktigt.för.oss.att.känna.till.vad.studenterna.tycker.
och.tänker.då.det.är.dem.som.vi.representerar..Väldigt.många.har.aldrig.
hört. talas.om.verksamheten.eller.vad.vi.gör,.vilket.är.mycket. tråkigt..
Det.skall.vi.ändra.på.under.vår.mandatperiod.

Juridiska Linjerådet
Tel:.08-16.17.76
linjeradet@juridicum.su.se
Mottagningstid,.tisdagar.kl..12:00-12:45.i.Linjerådsrummet.(rum.C477)
För.mer.information.om.Juridiska.Linjerådet.gå.in.på.www.sus.su.se/jurlr/

Johan Rosengren

Året börjar lida mot sitt slut
Alla styrelsemedlemmar 2006 möter.slutet.på.sina.nuvarande.upp-
gifter.och.så.även.mitt.klubbmästarskap..Året.som.gått.har.enligt.min.
mening.varit.ett.oerhört.utvecklande.år.för.föreningen..Ett.stort.ökat.
antal. aktiva. föreningsmedlemmar,. framförallt. inom.min.egen.kom-
mitté.klubbmästeriet,.har.bidragit.till.att.öka.gemenskapen.inom.för-
eningen..I.skrivande.stund.är.vi.nästan.30.klubbmästerister.som.varje.
torsdag.sluter.upp.för.att.serva.alkoholtörstande.studenter..Jag.hoppas.
och. tror.med. säkerhet.att.när.året.är.över.har. summan.ökat. till.45.
överdrivet.aktiva.klubbmästerister..

Vi.är.givetvis.inte.nöjda..Ett.mål.vi.har.haft.under.året.har.varit.att.
få.den.inaktiva.JF-medlemmen.att.besöka.alla.eller.åtminstone.några.
av.alla.de.tillställningar.Juridiska.Föreningen.erbjuder..I.mitt.fall.rör.
det.sig.givetvis.framförallt.om.puben.på.torsdagar..En.förbättrad.kom-
munikation.med.alla.medlemmar.har.varit.en.viktig.del.i.detta..

Jag.vill.rikta.ett.tack.mot.er.som.jag.nämnt.ovan;.de.aktiva.klubb-
mästeristerna..Festlag.1,.2,.3.och.4,.ni.har.varit.underbara.att.jobba.
med.under.mitt.gångna.år.som.klubbmästare..Jag.vill.även.passa.på.att.
garantera.alla.er.läsare,.tillika.föreningsmedlemmar,.att.JF:s.pub.kom-
mer.att.hålla.öppet.varje.torsdag.under.vår-.och.höstterminerna.2007..
Det.är.därmed.med.spänning,.jag.lämnar.över.klubbmästarrollen.till.
2007.års.klubbmästare,.Joel.Garpe..

Jens Jansson Sjölund 
Klubbmästare JF 2006, Informationssekreterare JF 2007 

Nytt år, nytt klubbmästarskap 
Klubbmästeriet mår idag mycket.bra..Som.sittande.klubbmästare,.
tillika.min.mentor,.redan.skrivit.är.vi.idag.30.aktiva.och.ytterligare.ett.
antal.är.på.väg.in.till.den.gemenskap.vi.så.dyrt.aktar..Dock.är.vi.inte.
nöjda..Vi.välkomnar.alltid.nya.drivna.och.drivande.själar..

För.ganska.precis.ett.år.sedan.blev.jag.introducerad.till.klubbmäste-
rivärlden.och.jag.kan.med.säkerhet.säga.att.min.hittills.spenderade.tid.
på.campus.genast.blev.mycket.roligare,.då.det.helt.plötsligt.fanns.en.
anledning.utöver.studierna.att.vara.i.skolan..Nu.är.det.min.tur.att.ge.
någonting.tillbaka..Som.det.flesta.vet.är.juristlinjen.gång.från.annan.
lite.torr,.fylld.med.prestige.och.ett.visst.moment.av.stress..Ett.ypper-
ligt.sätt.att.få.ett.avbräck.från.utbildningens.hårda.krav.är.att.besöka.
torsdagspuben,.där.man.kan.frottera.sig.med.sina.kursare.och.andra.
juridikstuderande.i.vad.som.kan.kallas.goda.vänners.lag..

Året.2007.kommer.i.många.hänseenden.blir.mycket.intressant,.då.
Juridiska.Föreningen.firar.hundra.år,.med.allt.vad.som.där.tillkommer..
Uppmaningen.går.ut.till.Dig,.kära.föreningsmedlem,.att.ta.del.av.det.
kommande.året.ty.vad.gör.en.missad.föreläsning.om.hundra.år..

Vid.min.sida.under.kommande.år.står.2007.års.vice.klubbmästare.
Karl.Järnberg.och.jag.vet.att.vårt.samarbete.kommer.att.gynna.fören-
ingen..Därför.välkomnar.jag,.som.nyvald.klubbmästare,.er.och.hop-
pas.att.vi.ses.på.torsdagspubarna.samt.årets.kommande.fester..

Joel Garpe 
Klubbmästare 2007

MaktskIfte I klubbMästerIet

Andrahandsförsäljning av kursböcker startar nu i Juristernas Bokhandel!

I januari 2007 startar Juristernas Bokhandel sin andrahandsförsäljning av kursböcker. Du kan redan nu lämna in dina 
böcker för försäljning till terminsstarten. Hanteringen sker på precis samma sätt som i Campusbokhandeln, med andra 
ord, du lämnar in dina böcker i bokhandeln och bestämmer samtidigt pris för boken. Bokhandeln ringer sedan upp dig 

när de sålt boken och du kan då få dina pengar.

Du behöver inte längre springa runt på tusen olika ställen för att köps det studienödvändiga. Juristernas Bokhandel har 
lyckats samla allt du behöver under samma tak;

lagböcker
kompendier

nya kursböcker till konkurrenskraftiga priser som klarar av att matcha nätboklådorna
andrahandslitteratur

gamla tentafrågor i kompendieform
ordböcker

kontorsvaror (inklusive de livsviktiga bok-flikarna som varje respektabel jur.stud. bör skaffa)
nya pocketböcker

Juridiska föreningens tröjor, t-shirts, som finns utställda vid kassan (du kan prova olika storlekar inne i bokhandeln)
Juridiska föreningens slipsar, broscher och pennor

Allt detta för att du som jur. stud. skall trivas och spara massor med tid i ditt annars så hektiska pluggliv.

3 korta med juridiska linjerådets ordförande Christoffer lewinowitz

 klubbmästeriet 



1� 1�1�

 Juridiska Föreningen 100 år  

Till en början var JF en frivillig förening. Obli-
gatorisk blev den först 1913 efter initiativ från 
fakulteten. 

Hösten. 1907. installerades. den. stats-. och.
rättsvetenskapliga. avdelningen. vid. det. som.
skulle.bli.Stockholms.Högskola.. I. september.
samma.år.fick. fakulteten.examensrätt..Av.de.
308.inskrivna.studerade.81.juridik..Våren.där-
på.ökade.siffran.till.hundra.för.att.hösten.1909.
uppgå. till. 286,. vilket. var. över. hälften. av. de.

studerande.vid.den.stats-.och.rättsvetenskap-
liga.avdelningen..Förklaringen.till.det.förhål-
landevis. höga. antalet. juridikstuderande. låg. i.
att.”en.mängd.tjänstemän.i.banker.och.statliga.
verk.i.huvudstaden.sökte.på.fritid.bättra.på.sin.
utbildning.med.en.juridisk.examen”.

Trångbodda
På.grund.av.det.ökande.antalet.studenter.blev.

Lundbergska.huset. i. hörnet.Kungsgatan.och.
Vasagatan,.som.man.dittills.använt,.för.trångt.
och.många. föreläsningar.fick.hållas.på.Arbe-
tarinstitutet.på.Klara.Norra.Kyrkogata.8.(där.
Åhléns.varuhus.finns.i.dag)..Det.var.vid.en.så-
dan.föreläsning.som.två.juriststudenter.–.Elis.
Isberg. och. Stig. Bendixon. –. började. tala. om.
att. bilda. en. juridisk. förening.. Anledningen.
till.detta.var.främst.för.att.de.juris.studerande.
skulle.få.tillgång.till.ett.eget.utlåningsbibliotek..
Det.fanns.också.ett.annat.skäl,.vilket.förening-
ens.första.ordförande.och.sedermera.inspektor.
Birger.Ekeberg.beskriver.i.ett.tal.han.höll.vid.
föreningens. 50-årsjubileum.. ”Bland. eleverna.
hade.en.och.annan.erfarenhet.av.studentlivet.i.
Uppsala.[…]..Men.det.överväldigande.flertalet.
bestod.av.nybörjare,.som.väl.behövt.stöd.och.
råd.av.kamrater.med.redan.vunnen.erfarenhet.
av.juridiska.studier..Vid.planläggningen.hade.
man.också.att.räkna.med.den.i.huvudstaden.
icke.så.fåtaliga.kategori.av.elever,.som.av.eko-
nomiska.skäl.ville.förknippa.sina.studier.med.
inkomstbringande.anställning.av.ett.eller.an-
nat.slag..En.annan.omständighet.som.krävde.
beaktande.var.bostadsförhållandena.–.de.be-
tydande.avstånden.mellan.hem.och.högskola.
i.en.storstad.som.Stockholm..Dessa.och.andra.
liknande.omständigheter.väckte.snart.nog.till.
liv. tanken. på. en. sammanslutning. mellan. de.
unga. juristerna. för. kamratligt. umgänge,. dis-
kussion.av.fackfrågor.och.hävdande.av.gemen-
samma.intressen.”

I.november.1907.tillsattes.en.kommitté.för.
att. utarbeta. stadgar. till. en. sådan. förening.. I.

kommittén.ingick.både.Isberg.och.Bendixon.
och.dessutom.Carl.Björkman,.Georg.Branting.
och.Hugo.Fahlcrantz..Den.27.november.hölls.
ett.första.protokollfört.möte.för.föredragande.
av. förslaget. till. stadgar..Denna.dag.betraktas.
därefter.som.föreningens.födelsedag..Efter.en.
långvarig. diskussion. förklarades. stadgeförsla-
get.antaget.preliminärt.och.föreningen.konsti-
tuerad..En.interimsstyrelse,.bestående.av.mö-
tesordföranden.Gordon.Berg. samt.Bendixon.
och.Björkman,.tillsattes.och.fick.i.uppdrag.att.
informera.sina.studiekamrater.om.nästa.möte..
Vid. detta. möte,. som. hölls. den. 4. december.
1907,.gicks.stadgeförslaget.igenom.punkt.för.
punkt..Efter.tidvis.hetsiga.diskussioner.antogs.
stadgarnas.25.paragrafer..

En.av.punkterna.som.särskilt.väckte.stridig-
het.var.föreningens.förhållande.till.fakulteten..
Förslaget,.som.röstades.igenom,.var.att.de.lä-
rare.som.så.ville.kunde.bli.hedersledamöter.i.
föreningen..Mot.detta.motsatte.sig.framför.allt.
Erik.Molin,.som.ansåg.att.detta.skulle.äventy-
ra.föreningens.självständighet..Carl.Björkman.
replikerade. att. ”föreningens. ändamål. knap-
past.vore.att.bli.en.självständig.kategori,.utan.
snarare.vore.att.dels.stärka.samhörighetskäns-
lan.mellan.lärjungarna.i.egenskap.av.juris.stu-
derande,.dels.söka.åstadkomma.ett.närmande.
mellan.lärare.och.lärjungar”.

Vid.det.tredje.mötet.den.16.december.god-
kändes. de. ändringar. som. tidigare. bestämts.
samt.utsågs. den. första. styrelsen. för. vad. som.
hette. Juridiska. Föreningen. vid. Stockholms.
Högskola..Professor.Birger.Ekeberg.blev. för-

eningens.första.ordförande..Han.skulle.senare.
bli. justitieminister. på. 1920-talet.. Han. efter-
träddes.1910.på.posten.som.föreningens.ord-
förande.av.professor.Nils.Alexanderson,. som.
1913. skulle. bli. föreningens. första. inspektor..
Föreningens. första. styrelse. i. övrigt.bestod. av.
Gordon. Berg,. vice. ordförande,. Carl. Björk-
man,. sekreterare,. Folke. Wiberg,. vice. sekre-
terare,. Gunnar. Jakobsson,. skattmästare,. Stig.
Bendixon,. bibliotekarie. samt.Göran.Kalling,.
klubbmästare.. Inträdesavgiften.bestämdes.till.
en.krona.och.terminsavgiften.till.det.dubbla..
Medlemskapet. i. den. nya. föreningen. var. fri-
villigt..Till.en.början.var.antalet.medlemmar.
mycket. blygsamt. –. uppskattningsvis. 35. vid.
mötet. i. december. 1907. –. och. för. att. värva.
medlemmar.skickades.det.runt.anmälningslis-
tor.på.föreläsningarna..Föreningen.hade.1909.
över.85.betalande.medlemmar..

Det första spexet i föreningens regi, ”Trojas 
förstöring”, framfördes 1908 och sedan dess har 
många jur.stud iklätt sig spexarens roll. Från att 
ha varit ett inslag på middagar och senare recen-
tiorsfesten, har spexet utvecklats till ett självbä-
rande spektakel. I slutet av 1960-talet tog spexet 
en, troligen ofrivillig, paus som skulle vara in på 
1990-talet med ett undantag.  

Spexen.hade.lyst.med.sin.frånvaro.i.många.
år,.med.undantag.för.spexet.”Stone.och.Stan-
ley”. 1981,. men. under. 1988. förekom. flera.
gånger.noteringar.i.styrelseprotokollen.om.en.
spexgrupp.. I. början. av. 1989.konkretiserades.
planerna.lite.mer.när,.efter.beslut.på.årsmötet,.
en.spexkommitté.tillsattes..Gruppen.bestod.av.
JF:s. vice.ordförande. Jörgen.Nilsson,. sekrete-
raren.Charlotte.Mattsson,.skattmästaren.Peter.
Löhr. samt. Stefan. Mellbin. och. Mauritz. Öst-
lund.(skattmästare.1988.respektive.klubbmäs-
tare. 1990).. Spexet. ”avblåses. i. sin. nuvarande.
form.och.uppsättning.på.grund.av. lokalpro-
blem. och. andra. olyckliga. omständigheter”..
Kommittén.föreslog.att.föreningen.först.borde.
försöka.sig.på.verksamhet.av.mindre.slag,.t.ex..
talangjakt.eller.kör,. innan.ett.så.stort. företag.
som.ett.spex.påbörjades..

Lyckat spex
Spextanken. levde. dock. kvar. och. i. och. med.
1990. års. stadgeändring. infördes. styrelsepos-
ten.underhållningsmästare..Den.första.under-
hållningsmästaren. blev. Jonas. Englund,. som.
tillsammans.med.ett.antal.medhjälpare.lycka-
des. producera. det. första. spexet. sedan. 1981,.
”Gustav.Vasa”,.som.framfördes.på.Rotundan.i.
Allhuset.på.universitetsområdet..Samma.scen.
skulle. användas. fram. till.1994.då.underhåll-
ningsmästaren. Moa. Skerfving. flyttade. eve-

nemanget. till.Komediteatern.på.Djurgården..
Flytten. var,. enligt. Moa. Skerfving,. delvis. en.
följd. av. att. kårobligatoriet. åter. diskuterades,.
vilket. innebar. osäkerhetsmoment. avseende.
den.framtida.verksamheten..För.att.inte.plöts-

ligt. stå.utan. scen.flyttades.helt. enkelt. spexet.
utanför. studentkårens. lokaler.. Flytten. till. en.
riktig.teaterscen.var.enligt.författarens.mening.
också.ett.lyft.för.spexet.som.sådant,.eftersom.
Rotundan.inte.var.en.alldeles.idealisk.plats.för.
ett.spex..

Till.skillnad.från.tidigare.försök,.både.i.slu-
tet. av. 1960-talet. och. under. 1980-talet,. blev.
1991.års. spex.”Gustav.Vasa”. inte.ett. enstaka.
resultat. av. några. eldsjälars. ivriga. arbete.. Re-
dan. året. därpå. kunde. JF,. under. ledning. av.
underhållningsmästaren. Karolina. Lindholm,.
presentera.det.andra. i.en.sedan.dess.obruten.
rad.av.spex,.”Rasputin”.

Fester och annan social samvaro, som idag be-
traktas som en självklarhet, var till en början en 
stor stridsfråga och alla var inte ense om på vilket 
sätt samhörigheten mellan medlemmarna skulle 
stärkas.

Redan.från.början.angavs.ett.av.föreningens.
syften.vara.att.stärka.samhörigheten.mellan.de.
studerande..Verksamheten.verkade.dock. inte.
vara.helt.inriktad.på.detta..Så.framställde.ex-
empelvis.revisorerna.i.sin.revisionsberättelse.för.
verksamhetsåret.1.oktober.1914.till.1.oktober.
1915.”såsom.ett.önskemål,.att.en.kommande.
styrelse. måtte. mera. verka. för. främjandet. af.
kamratskapet. mellan. de. juris. studerande”..
Detta.hindrade.dock.inte.revisorerna.från.att.
två.år. senare. i. revisionsberättelsen.konstatera.
att. klubbmästarens. utgifter. visserligen. vore.
till.fullo.verifierade.och.specificerade,.men.att.
redovisningen. uttryckts. i. ”mindre. önskvärd.
humoristisk.form”.

Kamratliga samvaron
Såvitt. kan. utläsas. i. tillgängliga. handlingar.
verkar.det.ha.varit.avdelningarna.som.främst.
stod.för.den.studentikosa.och.kamratliga.sam-
varon,.medan.styrelsen.genom.klubbmästaren.
stod. för. de. något. mer. officiella. tillställning-
arna..Ibland.rådde.dock.inte.styrelsens.ambi-
tioner.på.den.krassa.verkligheten..I.samband.
med. att. Rättsvetenskapliga. avdelningens. 10-
årsjubileum. (i. protokollet. först. angiven. som.
Juridiska. föreningen,. vilket. sedan. strukits,.
troligen.då.man.då.inte.ansåg.att.JF.bildades.

boken oM jurIdIska fören-
InGens 100 år
till JuridiSka föreningenS 100-årSJubileum kommer föreningenS 
Sekellånga hiStoria i bokform. boken, Som på intet Sätt gör an-
Språk på att berätta allt eller enS det viktigaSte, är ett förSök att 
något fånga de händelSer och männiSkor Som gJort föreningen 
till vad den är idag. den kommer att vara indelad i tioårSkapitel 
från 1907, Samt ockSå innehålla artiklar Skrivna av bl.a. tidigare 
ordföranden i föreningen. boken kommer att finnaS till förSälJ-
ning i maJ 2007. här fölJer några axplock i en förhandStitt. 

BIrgItta NorDeNfelt

”inträdesavgiften 
bestämdes till en kro-
na och terminsavgiften 
till det dubbla. (…) till 
en början var antalet 
medlemmar mycket 
blygsamt – uppskatt-
ningsvis 35 vid mötet i 

december 1907”

”klubbmästarens 
utgifter visserligen 
vore till fullo verifie-
rade och specificera-
de, men (…) redovis-
ningen [har] uttryckts i 
”mindre önskvärd hu-

moristisk form”.”

Det Lundbergska huset i hörnet av Vasagatan och Kungsgatan. 
 Högskolans lokaler rymdes i de tre översta våningarna i 
 början av 1900-talet.
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”1907. utan. först. 1913). planerades. supé. men.
den.avstyrdes.med.hänvisning.till.klubbmäs-
tarens.utredning.avseende.restaurangpriser.

Att.det.dessutom.tidvis.förelåg.motsättning-
ar.inom.styrelsen.när.det.gällde.att.avgöra.vad.
som.verkligen.verkade.främjande.för.förening-
ens.ändamål,.kan.utläsas.i.protokoll.från.den.
11. april. 1918. i. vilket. styrelsen. konstaterade.
att.det.inte.kunde.ingå.i.föreningens.uppgif-
ter.att.anordna.danstillställningar,.men.att.det.
trots. detta. kunde. vara. lämpligt. att. anordna.
dans. i. samband.med.den.vårfest. som.plane-
rades.och.som.klubbmästaren.gavs.i.uppdrag.
att.anordna..Mot.detta.beslut.reserverade.sig.
ordföranden.Axel.Åström.som,.även.om.han.
ansåg.att. allt.borde.göras. från. styrelsens. sida.
för.att.främja.kamratlivet,.inte.kunde.”biträda.
den. av. Styrelsen. uttalade. uppfattningen. att.
anordnande. av.dansen. är. överensstämmande.
med.föreningens.karaktär.och.ändamål”.

Man skulle kunna tro att klubbmästeriet all-
tid har funnits, men faktum är att det tillhör 
en av föreningens yngre institutioner även om 
klubbmästaren alltid har ingått i föreningens 
inre krets.

Under. 1978,. kanske. som. en. följd. av. det.
lyckade. arbetet. inför. jubileet,. bildades. pro-
gramkommittén,. PRK.. Kommittén. uppstod.
ur.programutskottet,.PrU..Ordföranden.Axel.
Wallström. förklarade. anledningen. till. omor-
ganisationen.på.följande.vis..”F.n..framgår.av.
föreningens.stadgar.att.klubbmästaren.tillsam-
mans.med.programsekreteraren.skall.bilda.och.
leda.ett.programutskott.och.att.medlem.kan.
ingå. i. detsamma.. Vi. ansåg. att. detta. var. en.
bristfällig.reglering.som.sannerligen.inte.bor-
gade.för.någon.fastare.organisation.av.PrU..På.
extra.föreningsmöte,.den.15.september.1978,.
lades.därför.en.proposition.om.inrättande.av.
en. programkommitté.. Förslaget. innebär. föl-
jande:.PrU.byter.namn.till.Programkommit-

tén,. PrK.. Kommittén. får. status. av. verkstäl-
lande.organ.och.högst. tio. ledamöter.väljs.på.
ordinarie. höstmöte.. Ordförande. blir. klubb-
mästaren.och.förutom.denne. ingår.även.för-
eningens.programsekreterare.”

Till.sin.hjälp.fick.PRK.snart.en.–.icke.för-
troendevald. -.marskalkskår..Denna. tillskapa-
des.efter.invigningen.av.JF:s.lokal.på.Inedals-
gatan.7.B,.då.det.ganska.snart.stod.klart.att.JF:
s.verksamhet.skulle.komma.att.kräva.betydligt.
större.arbetskraft.än.PRK.kunde.erbjuda..Kå-
ren.var.indelad.i.fyra.festlag..I.januari.1980.be-
stod.marskalkskåren.av.40-talet.personer..Den.
klassiska.klädseln.för.klubbmästerister.–.over-
allen.eller.i.vardagligt.tal.Ove.–.var.också.nå-
got.som.introducerades.under.de.första.åren..
Självklart.bar.juristerna.overaller.i.blått..

Recentiorseden, som de flesta svurit och kan-
ske ifrågasatt innehållsmässigt, författades 1920 
av Phillips Hult. Efter att ha använts i många 
år var eden plötsligt försvunnen, men räddades 
till eftervärlden. 

Recentiorseden. svors. i. många. år. av. nyin-
skrivna. jur.stud.. men. i. slutet. av. 1950-talet.
var.eden.spårlöst.försvunnen..Sekreteraren.Per.
Persson. skrev.därför.den.12. september.1957.
till. Phillips. Hult. och. efterlyste. texten.. Sva-
ret.från.Hult.var.nedslående.–.han.hade.inte.
kvar. texten.och.mindes.bara.brottstycken.av.
den..Styrelsen.fann.dock.på.råd.och.samman-
kallade. en. expertgrupp. bestående. av. Hans.
Thornstedt,.Kurt.Grönfors.samt.JF:s.tidigare.
ordförande. Lars. Welamson. . och. Erik.Tand-
berg. (1946—1947. respektive. 1953).. Hugo.
Wennberg,. JF:s.ordförande.1957,. som.också.
deltog.i.arbetet,.beskrev.senare.det.hela.enligt.
följande.. ”Rekonstruktionen. skedde. hemma.
hos.mig..I.den.deltog.Hans.Thornstedt,.Lars.
Welamson,.Kurt.Grönfors.och.en.del. andra..
Eftersom.ingen.körde.bil.den.kvällen.lyckades.

vi.så.småningom.få.till.en.hygglig.ny.ed..Den-
na.användes.första.gången.vid.recentiorsfesten.
1957. i. samband.varmed. recentiorerna. skulle.
å.Juridiska.föreningens.bekostnad.intaga.den.
första.nubben..Eftersom.föreningen.hade.då-
liga. finanser. innehöll. nubben. vatten,. vilket.
emellertid.passerade.obemärkt.hos.somliga,.av.
någon.anledning.”

Notarietjänstgöring är ett av de ämnen som 
jur.stud aldrig verkar tröttna på att diskutera. 
Föreningen har tidigare haft en mycket aktiv del 
i förmedlandet av notarieplatser.

Som. framgått. i.det. tidigare.påbörjade. för-
eningen.1914.ett.samarbete.med.den.juridiska.
föreningen.i.Uppsala.avseende.en.platsförmed-
ling..Samarbetet,.vilket.kan.utläsas.i.protokol-
len,. fortgick. ett. par. år. men. verkar. sedan. ha.
dött.ut..Istället.–.eller.möjligen.parallellt.med.
förmedlingen.–.finns. i. arkivhandlingarna.åt-
skilliga.förfrågningar.utifrån.i.vilka.föreningen.
tillfrågas.om.man.kan. rekommendera.någon.
för.notarieplats..Följden.av.det.här.förfarings-
sättet.var,.enligt.JF,.att.många.kandidater.fick.
vänta.alltför.länge.på.en.plats,.samtidigt.som.
det. ofta. förekom. att. en. häradshövding. som.
behövde. någon. genast. inte. kunde. komma.
i. kontakt.med. lämplig.person.. JF. skrev.där-
för. till. Uppsalas. och. Lunds. juristföreningar.
i. mars. 1930. och. påtalade. behovet. av. en. ar-
betsförmedling,. samt. föreslog. ett. samarbete.
mellan.de.tre.juristföreningarna..Lund.svarade.
att.man.inte.såg.nyttan.i.en.arbetsförmedling.
eftersom. i. vart. fall. i. Sydsverige. det. förhål-
landet. förelåg. att. så.många. examinerades. att.
häradshövdingarna. aldrig. behövde. göra. sig.
något.större.besvär.för.att.få.tag.i.extra.nota-
rier..Vad.Uppsala.ansåg.framgår.inte..JF:s.sty-
relse.skickade.i.juli.samma.år.en.skrivelse.till.
chefen.för.Justitiedepartementet.i.vilken.man.
avhandlade.tillsättningen.av.notarier..I.skrivel-
sen.lyftes.särskilt.fram.att.häradshövdingarna.
oinskränkta. och. oreglerade. makt. att. anställa.
notarier.ofta.medförde.betydande.svårigheter.
för.de. sökande,. som.ofta. saknade.personliga.
förbindelser. och. kontakter,. att. efter. att. ha.
avslutat. sina. studier.med.goda. resultat. få. en.
notarieplats.. . Styrelsen. efterlyste. därför. en.
centralisering.av.anställningsförfarandet..Man.
citerade.Föreningen.Sveriges.Häradshövding-
ars. yttrande. över. ”Betänkandet. om. ekono-
miska. förhållanden. vid. rättegångsreformen”,.
i.vilket.anmärktes.att.bl.a..ett.fördjupande.av.
studierna. vid. universiteten. skulle. stimuleras.
om. det. togs. större. hänsyn. till. examensbetyg.
vid. anställning. av. notarier.. JF. yttrade. med.
anledning.av.det.citerade.stycket.att.en.sådan.
ordning.”måhända.skulle.leda.till.ett.ensidigt.

jagande.efter.betygsmeriter,.men.samtidigt,.att.
även.andra.vägar.kunna.anvisas.för.en.grade-
ring”,.som.till.exempel.vitsord.av.examinato-
rer. och. praktisk. provtjänstgöring. vid. under-
rättskanslierna.

Ett annat ständigt aktuellt ämne för diskus-
sion, och irritation, är litteratur som inte finns 
på plats i biblioteket. Att detta problem nådde 
styrelserummet bekräftar bara hur viktig frågan 
var.

Föreningen.–.eller.snarare.dess.medlemmar.
–. hade. tidvis. stora. problem. med. Kungliga.
Biblioteket,.KB..Bakgrunden.var. att.KB.en-
ligt. uppgift. vägrade. juriststuderande. hemlån.
av. böcker,. medan. samma. förbud. inte. gällde.
för. andra. studerande..Kontakt. togs.med.KB.
som.lät.upplysa.att.man.endast.vägrade.hem-
lån. av. kurslitteratur.. Eftersom. JF. inte. ansåg.
att.KB.tillämpade. reglerna.på.det. sättet. togs.
förnyad.kontakt.för.att.utreda.saken.närmare..
JF:s. ordförande. Bertil. Alexanderson. kunde.
därefter.informera.om.att.han.pratat.med.för-
ste.bibliotekarien.som.lovat. tillse.att.de. juris.
studerande.i.framtiden.skulle.omfattas.av.reg-
lerna.för.hemlån.–.utöver.kurslitteraturen.som.
ju.inte.fanns.till.utlåning.–.men.att.denne.inte.
”stuckit.under.stol.med.att.juristerna.icke.voro.
särdeles. välkomna.gäster.på.biblioteket,. enär.
de.ej.aktade.för.rov.att.göra.anteckningar.och.
klottringar.i.böckerna”..

Inför universitetets flytt till Frescati oroade 
sig förmodligen de flesta och medlemmarna i JF 
var inga undantag. Inte bara den omständighet 
att man tvingades flytta ut på landet oroade, 
utan också det faktum att JF riskerade att stå 
helt utan lokal. Även andra farhågor fanns, som 
t.ex. att den nya byggnaden skulle innebära ano-
nymitet och bristande dialog mellan lärare och 
studenter.

Flytten.till.Frescati.diskuterades.då.och.då.
under. första. hälften. av. 1960-talet.. Det. var.
länge. oklart. vilka. konsekvenser. det. nya. uni-
versitetsområdet.skulle.få,.men.1964.stod.det.i.
vart.fall.klart.att.för.juristernas.vidkommande.

Föreläsning, Nortullsgatan 2, 1948. Numera 
studentpalatset. Foto L. af Petersens.

”denne [förstebib-
liotekarien vid kung-
liga biblioteket] inte 
”stuckit under stol 
med att juristerna icke 
voro särdeles välkom-
na gäster på bibliote-
ket, enär de ej aktade 
för rov att göra anteck-
ningar och klottringar i 
böckerna.”

Det juridiska biblioteket på Nortullsgatan 2, 1948. 
 Numera studentpalatset. Foto L. af Petersens.

Hans gode vän skjutsade honom till det nya universitetet. När de kommit fram under 
roslagsbanans viadukt över roslagsvägen, såg de de sex höghusen med deras sam-

manbindande låghuslänga höja sig över rader av lagligt och olagligt parkerade bilar, fält 
med makadam och fyllningsmassor och vad som var kvar av Djurgårdens grönska. Det 
blågröna glaset, som täckte det sjukhusliknande komplexet, kom det att verka som en 

serie ut- och invända badrum.
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en. flytt. inte. skulle. bli. aktuell. förrän. tidigast.
1970,.kanske.så.sent.som.1975..Detta.medför-
de.dock.en.stor.osäkerhet.om.vad.som.skulle.
hända.med.lokalerna.i.innerstan.och.då.i.syn-
nerhet.Rucklet,.där.ju.JF.hade.sitt.styrelserum..
Det.tillsattes.därför.en.kommitté. för.att.åter.
utreda.möjligheterna.till.anskaffande.av.främst.
en.egen.klubblokal..I.uppdraget.ingick.att.ut-
reda.tidigare.väckta.förslag.om.anskaffande.av.
en.rivningslägenhet.eller.en.sportstuga.

Känslorna kring flytten
För.att.bättre.illustrera.känslorna.kring.flytten.
till. Frescati. lånar. vi. inspektor. Hans. Thorn-
stedts.ord. från.kåseriet.”Ett.halvt.år.efteråt”,.
publicerad.i.Iusbärarens.nummer.3,.1972..

”Hans. gode. vän. skjutsade. honom. till. det.
nya.universitetet..När.de.kommit.fram.under.
Roslagsbanans.viadukt.över.Roslagsvägen,.såg.
de. de. sex. höghusen. med. deras. sammanbin-
dande.låghuslänga.höja.sig.över.rader.av.lag-
ligt.och.olagligt.parkerade.bilar,.fält.med.ma-
kadam.och. fyllningsmassor.och. vad. som.var.
kvar. av. Djurgårdens. grönska.. Det. blågröna.
glaset,. som. täckte.det. sjukhusliknande.kom-
plexet,.kom.det.att.verka.som.en.serie.ut-.och.

invända. badrum.. […]. Korridoren. var. varm.
och.mörk;.den.saknade.fönster.och.upplystes.
av.svaga.strålkastare.som.lyste.på.vertikalt.pla-
cerade.skivor,.som.hängde.ned.från.taket..De.
flesta.var.gröna..De.kallades. ’trivselplattor’.. I.
taket.låg.alla.ledningar.fullt.synliga..Innertak.
är.förbjudna,.sedan.Markelius.gjorde.ett.rum.
i. FN-huset. i. New. York. med. alla. ledningar.
ärligt.blottade..Arkitekternas.brutalism.är.en.
motsvarighet. till. teatrarnas. nudism.. Nästa.
generation.kommer. att.protestera. genom.att.
sätta.kjolar.på.stols-.och.bordsben..Han.kom.
fram.till.hissen.som.fanns.längst.in.i.korrido-
ren. liksom.faraos.gravkammare. i.en.egyptisk.
pyramid..[…].Det.knackade.på.nytt.på.dör-
ren..Det.var.en.student,.som.förirrat.sig.upp.i.
höghuset..Egentligen.skulle. studenterna.bara.
få.finnas.i.de.nedre.våningarna.med.deras.ste-
rila.korridorer.och.uppehållsutrymmen,. som.
nyligen.fått.soffor,.liknande.dem.som.fanns.på.
spårvagnshållplatser.förr.i.världen..Här.skulle.
de.trängas,.till.dess.restaurant.och.kårhus.och.
bibliotek. blivit. byggda. om. en. fem-sex. år. el-
ler. så..Att.hålla. studenterna.nere. i.botten.av.
komplexet.var.tydligen.ett.led.i.den.nya.uni-
versitetsdemokratien.. Han. tyckte. att. det. var.

trevligt.när.studenterna.gick.vilse.upp.till.in-
stitutionen..Där.institutionen.förut.varit.för-
lagd.–.i.ett.tjugotalshus.inne.i.stan,.om.vilket.
ingen.sagt.ett.gott.ord,.förrän.det.var.dags.att.
flytta.därifrån.–.hade.studenter.och.lärare.sett.
varandra. i.korridorer.och. trappor..Han.hade.
kunnat. stanna. ett. tag. och. prata. med. någon.
student.eller.heja.på.en.annan.och.fråga.hur.
det.gick.med.hans.uppsats..Nu.såg.han.sällan.
någon. student,. som. han. kände. igen,. i. mas-
sorna.nere.i.komplexet..Föresten.hade.det.inte.
blivit.så.mycket.med.kontakten.med.kolleger.
heller..Varje.våning.var. som.en.enhet. för. sig.
skild.från.de.andra.genom.den.enes.golv.som.
var.den.andres.tak..[…].Ett.möte.av.en.slump.
i.en.trappa.eller.en.korridor,.vilket.betyder.en.
hel.del.för.social.kontakt.och.trivsel,.förekom.
sällan.. Det. var. påfallande. vad. ensam. man.
kunde.känna.sig.i.ett.rum.med.utsikt.över.ett.
höghus. med. massor. av. obekanta. människor.
bakom. otaliga. fönster. med. standardgardiner.
i.fyra.standardfärger..[…]”

Birgitta Nordenfeldt

Handelshögskolan 1909
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beundrad eller förundrad 
– oM jurIsterna soM sYns
Nyligen redovisades i tidningen Metro en undersökning över vilka yrken som svenskarna anser har mest status, och juristyrket höll sig givetvis i det abso-
luta framfältet. I fem-i-topp togs inte mindre än tre platser upp av jurister. Domare fanns på tredje plats, professor på fjärde [redaktionen utgår naturligtvis 
från att det är jurist som menas] och advokat på femte plats. Detta skulle kunna hänga samman med att jurister tjänar en hel massa pengar eller med att 
vi sysslar med samhällets regler och funktion. Det kan kanske också ha att göra med hur mycket juristerna syns och hörs i media. Oavsett vilken sorts jurist 
du hade tänkt bli så har du goda chanser att någon gång figurera i media. Vilken sorts jurist var det egentligen du tänkte bli när du inledde vår älskade 
utbildning? 

 jurister som syns 

Ally McBeal
Det.kanske.är.självklart.att.juridiken.idag.har.en.stor.plats.i.våra.me-
dier..Att.brott,. straff.och. samhällets. spelregler.diskuteras. förvånar. få..
Det.finns.fler.tv-program.än.någonsin.som.skildrar.det.glamorösa.eller.
åtminstone.spännande.livet.som.advokat,.åklagare.eller.kanske.domare..
Vi.har.exempelvis.Ally.McBeal,.Vem.dömer.Amy?,.Boston.Legal,.Law.
and.Order.och.ett.otaligt.antal.fler..Var.du.kanske.den.som.på.första.
JIK-lektionen.svarade.att.du.ville.bli.som.Ally.McBeal?.Förutom.att.du.
i.så.fall.gjorde.ett.modigt.uttalande.kan.jag.säga.att.du.säkerligen.inte.
var.ensam..Vi.som.tillhör.den.generationen.jurister.som.i.tonåren.suttit.
klistrade.framför.en.tv-skärm.men.vackra,.intelligenta.och.snabbtänkta.
starka.kvinnor.kan.absolut.förstå.vad.du.menade..Vi.ville.alla.ha.lika.
dyra.dräkter.och.roliga.arbetskollegor.som.hon.hade.

Professorn
Tillhör.du.den.mer.intellektuella.typen,.kanske.med.betydelsefulla.ju-
rister. i. släkten,. så.kanske.du. istället.hade.målbilden.att.bli.den. lärda.
och.mer.allvarlige.professorn..Även.det.verkliga.livets.professorer.och.
advokater.ser.vi.på.tv.och.i.tidningar.dagligen..De.gör.uttalanden.om.
utredningar,. lagändringar. och. om. brott. som. begåtts.. De. diskuterar.
lagens.krångligheter.och.vädjar.till.politiker.om.lagändringar,.förenk-
lingar.av.uttryck.samt.kodifiering.av.dagens.praxis..Icke-juristen.lyssnar.
med.stora.ögon.till.det.juridiska.geniet.som.inte.entydigt.verkar.kunna.
svara.på.alla.frågor.utan.istället.förklarar.att.det.mesta.beror.på.omstän-
digheterna.i.det.enskilda.fallet.alternativt.att.han.inte.kan.kommentera.
just.det.enskilda.fallet..Sällan.är.det.så.tydligt.att.mycket.verkar.vara.
otydligt..

Rättvisans kämpe
Har.du.kanske.blivit. felaktigt.behandlad.av. skatteverket. eller.har.du.
blivit.född.med.en.stark.känsla.för.moral?.Oavsett.din.anledning.att.bli.
en.så.kallad.rättvisekämpe.så.kommer.du.säkerligen.ofta.att.figurera.i.
media..Du.hittar.dem.ofta.inom.politiken,.bland.åklagare.eller.hjälpor-
ganisationer..De.utgör.en.viktig.viktig.del.av.samhället....

Om nästkommande kategori 
Nästa.kategori.är. inte.den.mest.politiskt.korrekta.och.Iusbäraren.vill.
verkligen.inte.göra.anspråk.på.att.redovisa.en.komplett.analys.av.den.
juridiska. världen.. Inte. heller. är. syftet. att. själv. bli. omtalad. som. den.
redaktör.som.delade.in.sexköpare.och.skattefifflare.i.samma.kategori..
Dock.har.utrymmet.i.denna.artikel.föranlett.en.begränsning.till.ett.fåtal.
grupperingar..Detta.leder.till.benämningen.av.nästkommande.kategori;.
den.omtalade.juristen,.även.kallad.skandaljuristen.

Skandaljuristen
Visst.händer.det.också.att.juristerna.själva.är.huvudföremål.för.nyhe-
terna,.även.om.detta.sker.mer.sällan..Kanske.handlar.det.då.om.poli-
tiska.åsikter,.någon.bostadsrättsaffär,.kanske.om.juristens.rent.allmänt.
tvivelaktiga.moral.i.försvarandet.av.ekobrottslingar,.en.och.annan.skat-
teplanering.eller.till.och.med.om.sexköp..Som.en.och.annan.professor.
vid.föreläsningar.på.SU.har.sagt;.inom.dessa.väggar.har.många.krimi-
nella.utbildats..Skandaljuristen.behöver.dock. inte.vara.kriminell,.nej.

nej.det.räcker.med.att.man.har.tillräckligt.stort.nyhetsvärde.att.man.i.
något.avseende.kan.konkurrera.bort.de.andra.rubrikerna.på.kvällstid-
ningarnas.löpsedlar.

Affärsjuristen
Slutligen.måste.det.sägas.något.om.en.ack.så.tydlig.gruppering.av.penga-
hungriga.varelser..Visst.händer.det.inte.allt.för.sällan.att.även.denna.typ.
av.jurist.gör.sitt.avtryck.i.media.med.sin.kritstrecksrandiga.kostym..Är.
han.inte.själv.med.i.media.så.syns.han.åtminstone.bland.dem.som.är.
det..Detta.är.dock.en.mycket.bred.kategori.jurister.dit.många.av.såväl.
Ally.McBeal-juristerna.som.skandaljuristerna.vill.räkna.sig.

Bilden av dagens jurist
Juristen.framstår.kanske.idag.antingen.som.den.i.tv-serierna.porträtte-
rade.vackra.och.snabbtänkta,.hårt.arbetande.unga.kvinnan.som.kan.ta.
vara.på.sig.själv.och.andra,.eller.som.den.lite.äldre.bistra.och.förmögna.
mannen.eller.varför. inte. som.det. sexköpande. justitierådet.eller. likväl.
den. etikförespråkande. professorn..Vi. som. studerar. på. juridicum. har.
självklart.inte.denna.enkla.och.stiliserade.uppfattning.men.visst.har.vi.

också.fördomar.om.oss.själva.och.våra.gelikar..En.vanlig.fördom.som.
många.av.oss.tycks.tro.är.att.jurister.inte.kan.räkna,.men.läsa.och.synas,.
det.kan.vi!.Med.detta.som.bakgrund.kanske.det.genast.förefaller.föga.
förvånande.att.just.juristyrket.blir.allt.mer.populärt.bland.ungdomar..

Om.vi.läser.den.rapport.som.Enheten.för.kommunikation.och.sam-
verkan.har.sammanställt.över.professorers.förekomst.i.media.så.kan.vi.
lätt.se.vilken.institution.från.SU.som.syns.och.hörs.mest..

Juridicum.syns. faktiskt.nästan.dubbelt. så.många.gånger.som.stats-
vetenskapliga.institutionen,.vilken.ligger.tvåa.i.beräkningen..De.eko-
nomiska.institutionerna.hamnar.som.orientering.långt.ner.på.samma.
lista..Man.kan.även.i.undersökningen.i.en.uppdelning.på.fysiska.per-
soner.se.att.tre.av.de.tio.i.media.mest.förekommande.professorerna.är.
just.jurister..

Christian. Diesen,. professor. i. processrätt. hamnar. på. andraplatsen.
med.fem.färre.förekomster.än.Jerzy.Sarnecki,.professor.i.kriminologi..
Sjätte-.och.sjundeplatsen.blev.Madeleine.Leijonhufvuds.respektive.Said.
Mahmoudis..

Slutsatsen.av.allt.detta.kan.väl.bara.vara.en..Det.finns.helt.enkelt.en.
hel.massa.människor.som.dagligen.frågar.om.och.är.intresserade.av.det.
vi.under.våra.kämpiga.år.kommer.att.lära.oss...

Vilken.kategori.av.de.i.media.illustrerade.juristerna.du.själv.tillhör/
kommer.att. tillhöra. får.du. själv. avgöra..Självklart.kanske.du. till.och.
med.tillhör.en.här.ej.nämnd.eller.alldeles.egen.kategori.

Sofie Jansson
 

Topplista över de universitetsmedarbetare som förekom mest i medierna under 
första halvåret 2006

Jerzy.Sarnecki. Kriminologi. 79. Undervisar.på.juristlinjen
Christian.Diesen. Juridik.. 73. Professor.i.processrätt
Kåre.Bremer. Rektor.. 71
Tommy.Möller. Statsvetenskap. 53
Lupita.Svensson. Socialt.arbete. 52
Mats.Ramstedt. SoRAD. 48
Madeleine.Leijonhufvud. Juridik.. 42. Professor.i.straffrätt
Said.Mahmoudi. Juridik.. 38. Professor.i.internationell.rätt
Carl.Folke. CTM. . 35
Sven.Å.Christiansson. Psykologi. 32

Undersökning presenterad i su-nytt 5/2006

Mest förekommande institutioner under första halvåret 2006

Juridicum. . . . 215
Statsvetenskap. . . . 122
Kriminologi. . . . 99
Socialvetenskaplig.alkohol-.och.drogforskning.(SoRAD). 88
Psykologi. . . . 72
Socialhögskolan. . . . 66
Etnologi,.genusstudier.och.religionshistoria. . 53
Tvärvetenskaplig.miljöforskning. . . 46
Nationalekonomi. . . . 38
Företagsekonomi. . . . 37

Undersökning presenterad i su-nytt 5/2006

Närmare 2000 personer tillfrågades om vilken status olika yrken har.

Topp fem I botten fanns dessa fem
1..Ambassadör. 100..Diskare
2..Läkare. 99..Gatuköksbiträde
3..Domare.(jurist). 98..Städerska
4..Professor. 97..Sophämtare
5..Advokat. 96..Biljettkontrollant

Undersökning publicerad i Metro den 21 nov 2006

”vi ville alla ha lika dyra dräkter och 
roliga arbetskollegor som hon hade.”
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Med dessa stolta ord.såg.Iusbärarens.första.nummer,.fyra.sidor.tjockt,.
dagens.ljus.i.början.av.1959..Tidningen.innehöll.bl.a..ett.kalendarium.
över. JF:s. vårprogram,. vilket.bestod. av.debatter,. colloquier,. ölstånkor.
och. större. fester.. Ölstånkorna. motsvarar. dagens. välbesökta. torsdags-
pubar.på.Juristernas.Hus,.medan.ett.colloquium.var.”en.mindre.helt.
informell. sammankomst,.under.vilken.det.dels.diskuteras.något.med.
juridisk.anknytning,.dels.drickes.öl.och.ätes.smörgås”...

Tidsresa
Att.bläddra.genom.ett.knappt.halvsekel.av.Iusbärarens.lägg.är.en.spän-
nande.tidsresa..Rapporter.från.fester.är.ju.roligast.för.dem.som.var.med..
Men. texterna. om. colloquier. och. debatter. är. en. högintressant. doku-

mentation.av.hur.vi.har.diskuterat.och.tänkt.genom.decennierna.
Censur.var.ett.hett.tvisteämne.på.1960-talet..Medan.Cornelis.Vrees-

wijk.uppmärksammade.frågan.genom.sin.sång.”Balladen.om.censuren”,.
gjorde.Iusbäraren.det.i.nr.nr.2/1964.genom.en.debatt.mellan.Svenska.
Filminstitutets.VD.Harry.Schein,.som.sade.sig.vara.”mot.censur.men.ej.
mot.moral”,.och.Per.Nordenfeldt,.censor.på.Statens.Biografbyrå.

Samma.år.debatterades.på.ett.colloquium.vittnespsykologin,.vars.pi-
onjär.i.Sverige.var.professor.Arne.Trankell..Det.närdes.vid.denna.tid.ett.
stort.hopp.om.att.utveckla.vetenskapliga.metoder.för.att.särskilja.lögner.
från.sanning..De.flesta,.inklusive.Högsta.domstolen,.skulle.idag.mena.

att.denna.förhoppning.inte.har.infriats.
En.överraskning.i.Iusbäraren.3/1964.är.Hans.Scheike,.som.i.egenskap.

av.grafolog.talade.på.”Postis”.och.analyserade.handstilar.från.personer.
i.publiken..Scheikes.erotiska.intressen.var.då.obekanta.för.Iusbäraren..
Professor.Jacob.W.F.Sundberg.höll.däremot.samma.år.ett.föredrag.om.
”Juridiken. och. erotiken. -. de. faktiska. förbindelserna. i. rättslig. belys-
ning”..

I.nr.4/1964.rapporterades.från.ett.colloquium.om.Sovjets.straffrätt.
där. det. konstaterades:. ”Ehuru. man. principiellt. vidhåller. att. brott. är.
något.för.det.kommunistiska.systemet.främmande,.har.man.accepterat.
att.kriminalitet.förekommer.och.under.överskådlig.tid.kommer.att.fö-
rekomma”..I.världens.andra.supermakt.hade.de.svartas.medborgarrätts-

rörelse. skakat. om. politiken. vilket. inte.
undgick. Iusbäraren,. som. i. nr. 6/1964.
skrev. om. ett. seminarium. med. profes-
sor. Walter. Gellehorn. från. Columbia.

University..Han.talade.om.”lagstiftningen.mot.rasdiskriminering”.men.
hade. även. ett. annat. syfte. med. sitt. stockholmsbesök:. att. studera. det.
svenska. JO-ämbetet. och. se. om. där. fanns. några. idéer. att. ta. med. sig.
tillbaka.över.atlanten.

Att.USA:s.svarta.var.och.är.förtryckta.är.obestridligt,.men.borde.vi.
också.sopa.framför.den.egna.dörren?.Ja,.det.menade.JF.så.tidigt.som.
1965,.då.man.inbjöd.till.”utlänningsdebatt”..Iusbärarens.skribent.skrev:.
”Sverige. framställs.ofta. som.ett. land.utan.minoritetsproblem..Denna.
bild.har.i.den.offentliga.debatten.på.senare.tid.visats.vara.en.skönmål-
ning….Istället.för.att.få.hjälp.att.anpassa.sig.till.den.nya.miljön,.möts.

han.av.misstänksamhet.eller.likgiltighet;.han.är.hjälplöst.utlämnad.åt.
myndigheternas.trakasserier,.hans.rättsliga.ställning.kan.i.många.hän-
seenden.närmast. jämföras.med.den. fågelfries.”. Invandraren.var. alltså.
synliggjord.även.om.han.beskrevs.i.tredje.person.

Plötsligt 52 sidor!
Det.normala. sidantalet.var. fortfarande. fyra,.men.nr.2/1966. innehöll.
plötsligt. 52. sidor!. Det. var. ett. ”IUBEL-nummer”. som. firade. att. tid-
ningen.funnits.i.sju.år.och.Pubklubben..-.sällskapet.för.gamla.Iusbära-
ren-redaktörer.som.träffas.på.Gyldene.Freden.den.20.december.varje.
år.-.i.fem.år..Detta.nummer.var.det.första.med.externa.annonser..Här.
gjorde.AB.Banankompaniet.reklam.för.siciliansk.blodapelsin,.AGA.för.
transistorer,.Gränges.Grön. för.pilsner.och.Henning.Sjöström. för. sin.
bok. ”Skilsmässor.och.underhåll”..Annonsintäkterna.möjliggjorde. för.
första.gången.längre,.essäartade.artiklar.

År. 1966. lockoutades. SACO-anslutna. lärare. av. Statens. Avtalsverk..
Lektioner.och.tentor.ställdes.in,.men.Iusbäraren.var.med.vid.frontlin-
jen.och.rapporterade.från.den.begynnande.oron.på.arbetsmarknaden,.
tre.och.ett.halvt.år.före.LKAB-strejken..

En.annan.fråga.som.var.i.rörelse.på.60-talet.var.kriminalvården..För-
sta.spåret.av.detta.i.Iusbäraren.var.1965.då.Juridisk.Diskussionsklub.i.
Köpenhamn.höll.en.debatt.med.rubriken.”Er.en.faengselreform.påkra-
evet?”..Året.därpå.hölls.i.Strömsund.den.första.svenska.”tjyvriksdagen”.
där.fångar.offentligt.vittnade.om.fängelselivet..Det.ledde.fram.till.bil-
dandet.av.KRUM.(Riksförbundet.för.kriminalvårdens.humanisering),.
vars.ordförande.Hans.Nestius.år.1967.deltog.i.en.JF-arrangerad.debatt.
om.fångarnas.situation..Iusbärarens.skribent.frågade.sig,.med.en.tidsty-
pisk.behandlingsoptimism,.om.tiden.inte.snart.var.mogen.att.befria.vår.
kriminalvård.från.strafftänkande.och.istället.fokusera.på.de.rehabilite-
rande.aspekterna,.då.fängelse.ofta.leder.till.högre.återfall.genom.att.den.
dömde.”sjunker.ner.i.djupare.asocialitet”.

Folkrätt.och.världspolitik.fanns.också.på.dagordningen..I.Iusbäraren.
3/1967. diskuterades. om. FN-sanktioner. kan. utgöra. ett. effektivt. po-

litiskt. vapen..Fokus. låg.på. rasförtrycket. i.Rhodesia,. alltså.nuvarande.
Zimbabwe.

I. Iusbäraren. 7/1967. rapporteras. från. ett. colloquium. med. ”notarie.
Leif.Silbersky”.som.nekats.medlemskap.i.Advokatsamfundet..Även.om.
samfundets.styrelse.”icke.betvivla.att.Silbersky.är.en.begåvad.ung.man.
eller.att.han.förvärvat.sig.goda.juridiska.kunskaper”.ansågs.det.att.han.
”icke.styrkt.sin. lämplighet.att.utöva.advokatverksamhet”..Men.skrat-
tar.bäst.som.skrattar.sist..Enligt.uppgift.har.Silbersky,.när.han.senare.i.
HD.företrätt.advokat-wannabees.i.samma.predikament.som.han.själv.
en.gång.var,.inlett.sin.plädering.med.orden.”Om.dessa.väggar.kunde.
tala...”.

EU har kontinuerligt speglats
Framväxten.av.det.som.idag.är.EU.har.kontinuerligt.speglats.i.Iusbä-
raren.. Nr. 9-10/1968. var. ett. dubbelnummer. med. EEC. som. tema.. I.
artikeln. ”Ideologier. och. idéer. bakom. EEC”. visar. Fred. Wennerholm.
ett.spänningsfält.som.är.lika.aktuellt.idag:.hur.å.ena.sidan.”marknads-
mässiga.aspekter.betonas”.och.”krav.på.prisstabilitet.sätts.framför.full.
sysselsättning. på. ett. för. Sveriges. del. något. ovanligt. sätt”,. medan. det.
europeiska.regelverket.å.andra.sidan.skall.”genom.allsköns.kontroller.
skydda.konsumenternas.och.arbetskraftens.intressen”..

.Kårhusockupationen.syntes.inte.i.Iusbäraren..Det.som.Jacob.W.F.
Sundberg.med.avsmak.kallar.”1968.års. idéer”.skulle.dock.sippra. in. i.
tidningen.året.därpå,.bl.a.annat.genom.kårpartiet.Socialistiska.Jurister..
I.nr.10/1969.kritiserar.en.skribent.från.en.annan.vänsterfalang.Socia-
listiska.Juristers.fientlighet.mot.SACO.och.uppmuntrar.dem.att.”skaka.
lössen.ur.de.röda.fanorna.innan.ni.nästa.gång.uttalar.er.i.socialismens.
namn”.. Samma. år. skrev. Jan. Guillou. i. Iusbäraren. om. ”rättsstat”. och.
”rättssäkerhet”. (Guillous. citationstecken).och.visade. sitt. engagemang.
för.palestiniernas.sak.

Svallvågorna. från. 1968. skulle. märkas. långt. in. på. 1970-talet.. I. nr.
1/1975. diskuterades. den. utbildningspolitiska. utredningen. U68:. Vil-
ka. konsekvenser. skulle. dess. förslag. få. för. den. akademiska. friheten?..

 iusbäraren genom ett halvsekel 

Med Iusbäraren GenoM ett 
halvsekel

”Detta nummer var det första med externa annonser. Här gjorde aB Banankompaniet 
reklam för siciliansk blodapelsin, aga för transistorer, gränges grön för pilsner och 

Henning Sjöström för sin bok ”Skilsmässor och underhåll.

”I Iusbäraren 7/1967 rapporteras från ett colloquium med ”notarie 
leif Silbersky” som nekats medlemskap i advokatsamfundet.”

- JUrIDISka föreNINgeN preSeNterar Här förSta NUmret av Det IN-
formatIoNSBlaD omkrINg vIlket eN Så lIvlIg DeBatt UtSpaNN SIg UN-
Der årSmötet. BeHovet av ett gemeNSamt forUm för föreNINgeNS 
meDlemmar Har JU SeDaN läNge varIt träNgaNDe. tyvärr Har alla 
tIDIgare plaNer på NågoN perIoDISk pUBlIkatIoN lIkväl måSt SkrIN-
läggaS. NU HoppaS vI emellertID, föreNINgeNS Hårt aNSträNgDa 
BUDget tIll trotS, att UNDer varJe termINSmåNaD kUNNa komma Ut 
meD ett NUmmer, om äN av Detta mINImala format.

1959
 196

0 19
61 19

62 19
63 196

4 1965 19
66 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1

990 1991 
1992 19

93 196
3 196

3 19
63



2� 2�

I.nr.5/1975.recenserade.Eva.Fee.doktorsavhandlingen.”Rätten.i.klass-
kampen”.av.Per.Eklund..Hon.menade.att.Eklund.inte.var.så.radikal.
som. han. utgav. sig. för. att. vara:. ”Hans. marxistiska. terminologi. och.
myckna.talande.om.klasskamp.tjänar.endast.till.att.dölja.avsaknaden.
av.marxistisk.analys”..Som.synes.är.påståendet,.att.JF.genom.åren.va-
rit.en.homogent.moderat.bastion,.inte.bara.överdrivet.utan.felaktigt...

Debatten.om.kriminalvården.fortsatte.men.tog.en.delvis.ny.vänd-
ning..I.Iusbäraren.1/1978.presenterade.Sten.Heckscher.BRÅ:s.rapport.
”Nytt.straffsystem”,.som.skulle.bli.en.bibel.för.den.”nyklassiska”.skola.
som.än.idag.dominerar.svensk.kriminalpolitik..Rapporten.betonade.
att.straff.bör.kallas.för.straff.och.inte.för.vård,.men.motsatte.sig.inte.
en.human.rehabilitering.inom.ramen.för.straffet..Rättssäkerheten.krä-
ver.inte.att.straffen.skärps,.däremot.att.de.är.förutsebara.genom.pro-
portionalitetsprincipen.och.inte.utdöms.av.förment.terapeutiska.skäl,.
menade. Heckscher.. Som. ny. påföljd. föreslogs. intensivövervakning,.
vilket.idag.delvis.blivit.verklighet.med.den.s.k..elektroniska.fotbojan...

På.1980-talet.gav.det.större.formatet.och.utökade.sidantalet.plats.åt.
intervjuer.med.många.intressanta.personer..Bland.många.andra.kan.
nämnas.dåvarande.justitieministern.Ove.Rainer,.hovrättspresidenten.
Birgitta.Blom,.rättsmedicinaren.Jovan.Rajs.och.Åke.Malmström,.vars.
lärobok.Civilrätt.ingen.jur..stud..kan.ha.missat.

Åttiotalets.narkotikadebatt.fick. en.hel.del.utrymme.. I.nr.5/1984.
rapporterades.Nils.Bejerot,.den.restriktiva.linjens.främsta.förkämpe,.
tala.på.JF:s.pub..I.samma.nummer.kritiserade.Mikael.Wiman.det.då.
omdebatterade,.och.idag.genomförda,.förslaget.att.kriminalisera.även.
bruk.av.narkotika.

År.1989.rasade.striden.om.kursen.i.allmän.rättslära..Bakgrunden.
var.att.fakultetens.linjenämnd.tillsatt.en.arbetsgrupp.att.utreda.klago-
mål.om.att.Jacob.W.F.Sundberg.som.kursföreståndare.skulle.bedriva.

högerpropaganda.och.brista.i.vetenskaplig.grund..Då.Claes.Peterson,.
professor.i.rättshistoria.och.vid.denna.tid.prefekt,.tillhörde.Sundbergs.
kritiker.kallades.fejden.ibland.för.”affären.Peterson/Sundberg”..I.Ius-
bärarens.ledare.i.nr.1/1989.gav.redaktören.Magnus.Eriksson.stöd.till.
Sundberg,. vars. syn.på. rättigheter. enligt.Eriksson.är.detsamma. som.
lärs.ut.vid.Harvard,.Princeton.och.Köln..Han.menade.också.att.påstå-
endet.om.indoktrinering.underskattade.studenternas.förmåga.till.eget.
tänkande,. och. att. linjenämnden. censurerade. akademisk. kritik. mot.
Sveriges.statsideologi.och.regering..I.samma.nummer.fanns.inlägg.av.
Sundberg.själv.och.av.studenten.Carl.Magnus.Billström,.som.snarast.
tillhörde.Peterson-lägret..Magnus.Eriksson.tog.1990.också.ställning.
i.debatten.om.styckmordet.på.Catrine.da.Costa.och.menade.att.all-
mänläkaren.och.obducenten.var.offer.för.”lynchjustice”.

Kritik för manschauvinism
.På.det.tidiga.1990-talet.hade.Iusbäraren.en.intervjuserie.under.vin-
jetten.”Innanför.slipsknuten.på…”.följt.av.intervjupersonens.namn,.
till.exempel.Henning.Sjöström,.Bo.Strömstedt.eller.Hans.Stark..Som.
vinjetten.antydde.var.samtliga.personer.män..Kritik.för.manschauvi-
nism.riktades.också.mot.förstasidan.till.nr.1/1991,.där.en.teckning.
visade.en.lättfärdig.kvinna.som.drog.upp.kjolen.för.att.påverka.do-
maren..Den.anonyma.insändarskribenten.fick.ett.onödigt.polemiskt.
svar.av.redaktören.Henrik.van.Rijswijk.som.hävdade.att.teckningen.
var.ironi...

En.liknande.men.än.mer.infekterad.debatt.skulle.senare.komma.att.
föras.2002.med.anledning.av.JF:s.herrmiddagsaffisch,.som.uppfatta-
des.som.sexistisk.och.prickades.av.Näringslivets.Etiska.Råd..Samtidigt.
kritiserades.recentiorsedens.fras.att.”inte.idka.handel.med.neger”,.som.
är.ett.ålderdomligt.uttryckt.ställningstagande.mot.slavhandel,.men.av.

vissa.uppfattades.som.att.JF.inte.ville.ha.mörkhyade.som.affärspart-
ners..

Jag.ser.med.glädje.att.dessa.strider,.vid.tidpunkten.jobbiga.för.flera.
av.de.inblandade,.har.gett.tydliga.avtryck.i.JF.och.Iusbäraren..Ordet.
”neger”.har.ersatts.av.ett.ställningstagande.mot.människohandel,.som.
ju.är.vår.tids.motsvarighet.till.slaveriet..Personer.med.annan.etnicitet.
än. svensk. framträder. allt. oftare. i. Iusbäraren,. inte. som. tillkämpade.
alibin.utan.på.grund.av.vad.de.har.att.säga..De.senaste.tio.åren.har.Ius-
bäraren.bara.haft.en.manlig.redaktör,.nämligen.undertecknad..Helt.
klart.kom.mångfalden.vad.gäller.kön.och.etnicitet.sent.till.Iusbäraren,.
men.den.kom.

Vägen.till.där.vi.står.idag.har.inte.alltid.varit.lätt..Lågkonjunkturen.i.
början.av.2000-talet.slog.hårt.mot.alla.som.behöver.sponsorer.och.an-
nonsörer..År.2000.var.tidningen.ändå.mer.kolorerad.än.någonsin.vil-
ket.möjliggjordes.av.redaktören.Jennifer.Hellsten,.som.höll.i.slantarna.
med.hårda.nypor;.hon.jobbar.idag.som.kronofogde..Men.år.2001.och.
2002.var.vår.ekonomiska.situation.riktigt.svår..Det.kulminerade.i.att.
JF.inte.hade.råd.att.distribuera.Iusbäraren.1/2002.per.post..Den.fick.
istället.delas.ut.på.campus,.vilket. inte. ingav. förtroende.hos.den.då.
redan.krympande.skaran.av.annonsörer.

Att.vara.med.och.vända.Iusbärarens.nedgång. till. en.uppgång.var.
en. stor. upplevelse. för. mig.. I. mitt. första. ”chefredaktörens. ord”,. nr.
3/2002,.skrev.jag.stolt.att.medan.tidningsdöden.härjade.i.Sverige.och.
hade.sänkt.bl.a.Månadsjournalen,.Darling.och.Arbetet,.lever.Iusbä-
raren.vidare..Och.som.alla.kan.se.är.Iusbäraren.idag.en.väldigt.vital.
47-åring..Må.den.leva.i.många.år.till!

David Munck 

””Samma år [1968] skrev Jan guillou i Iusbäraren om ”rättsstat” och ”rättssäkerhet” 
(guillous citationstecken) och visade sitt engagemang för palestiniernas sak.”
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 kläder 

En studentoverall, är en.overall.av.klassiskt.proletärsnitt.som.bärs.som.
festplagg.av.högskole-.och.universitetsstudenter,.och.i.vissa.fall.av.av-
gångselever.på.gymnasieskolan..Den.anses.vara.ett.av.de.främsta.kän-
netecknen.för.studentikos.kultur..Overallen.är.ofta.prydd.av.tygmärken.
från.olika.studentfester.och.studentorganisationer..Vissa.studentorgani-
sationer.använder.i.stället.för.overall.andra.plagg.med.samma.funktion,.
till.exempel.hängselbyxor.eller.labbrockar.

Utsmyckningar och utbyggnader
Förutom.tygmärken.och.utbytta.kroppsdelar.[läs.ärmar.alternativt.byx-
ben].kan.overallen.också.prydas.med.mjukdjur.och.målade.mönster..
Speciellt. vanligt. är. att. märka. benet. med. ett. särskilt. smeknamn. -. ett.
så. kallat. bennamn.. Andra. vanliga. utsmyckningar. är. någon. form. av.
revärer.. Några. praktiska. detaljer. som. passar. bra. till. studentoverall. är.
handdukar,. knäskydd. och. blixtlås. (vid. knän. och. armhålor).. Overal-
lerna.tillverkas.ofta.med.öppningar.i.sidorna.som.ursprungligen.skulle.
underlätta.åtkomsten.till.byxorna.arbetaren.hade.under.overallen.(att.
ha.byxor.under.sin.studentoverall.kan.dock.upplevas.som.stötande.för.
vissa.renläriga.overallsbärare)..Det.händer.ibland.att.en.overallsbärare.
förlänger. overallens. liv. genom.att. ”bygga.om”.den. till. en. annan. typ.

av. plagg,. till. exempel. en. jacka,. frackrock. eller. överrock.. Overallens.
färg.talar.om.vad.bäraren.tillhör.för.utbildning.eller.studentförening..
Klubbmästeriet. vid. Juridiska. föreningen. använder. sig. naturligtvis. av.
den.mörkblå. lagboksfärgen..En. ekonom. från.SU.känner.du. igen.på.
den.vita.overallen.och.KTH-studenterna.har.ett.helt.spektrum.av.olika.
färger;.en.för.varje.utbildningsprogram..

Overallsetikett
Exakt.vid.vilka.tillfällen.som.overallen.bärs.varierar.mellan.olika.hög-

skolor.och.utbildningsprogram..Det.är.oftast.lämpligt.att.bära.den.vid.
icke-uppklädda. fester,.på. festivaler.och.vid.mottagning.av.nyantagna.
studenter..Det.finns.en.hel.uppsjö.av.myter.och.traditioner.kring.stu-
dentoverallen,.till.exempel.att.overallen.aldrig.får.tvättas.om.inte.äga-
ren.bär.den.på.sig..Det.är.vanligt. förekommande.att. studenter.byter.
overallsdelar.med.varandra,.vilket.kan.leda.till.att.samma.overall.kan.
innehålla.många.olika.färger..Mer.ortodoxa.bärare.anser.att.delar.som.
bakfickor.och.krage.endast.får.bytas.efter.utbyte.av.kroppsvätskor..Tra-
ditionerna.skiljer.sig.markant.mellan.olika.lärosäten.

Gasque
En. gasque. är. en. större. studentfest.med. mat. och. dans. och. finkläder..
Efter.mat.och.vals.kan.de.icke.inbjudna.få.komma.in.vid.(efter-)släppet.
för.discodans.och.köttmarknad..Det.här.med.finkläder.och.vals.varierar.
lite.beroende.på.vid.vilken.skola.festen.hålls..Vid.vissa.skolor.innebär.
gasque.till.exempel.att.man.bär.sin.studentoverall.till.festen..Det.finns.
dock.de.som.hävdar.att.studentoverall.räknas.som.fin.klädsel.

Sexa
Ord.för.en.enklare.sittning,.gärna.med.mycket.alkohol..På.1800-talet.
innebar. det. en. anspråkslös.middag.med.kallskuret,.medan.det. i. dag.
oftast.åsyftar.nattmat..Av.sexa.kommer.titeln.sexmästare.som.är.den.på.
nationen.som.ansvarar.för.festverksamheten.

Marskalk
Person. som.upprätthåller. ceremoniell. funktion. vid. större. festligheter.
såsom.baler.och.dylikt,.i.regel.en.per.bord.anförda.av.en.övermarskalk..
Marskalken.är.ofta.iförd.någon.form.av.band.eller.annat.igenkännings-
tecken.

Sofie Jansson
Information från susning.nu

studentIkos kultur 
– Mer än bara åverålen

Det som är studentikost.är.i.allmänhet.uppsluppet,.lättsamt.och.bru-
kar.inte.ta.sig.självt.på.alltför.stort.allvar..Annars.varierar.det.mycket.
i. sin.karaktär.och.kan.vara.både.konservativt.och.radikalt,.högtidligt.
och.avslappnat,.nyktert.och.berusat,.elitistiskt.och.jämlikt..Studentikos.
humor.förekommer.bland.annat.i.spex.och.i.tidningen.Blandaren.och.
kännetecknas.av.en.viss.lågmäldhet.jämfört.med.många.andra.humor-
former,.underfundighet,.ordvitsar.och.flitigt.användande.av.referenser.
till.vetenskap.och.samhällsdebatt.

Spex 
Spex.är.en.studentikos.form.av.musikteater.som.har.ett.variationsspann.
med.allt.från.(nästan).professionell.nivå.till.alldaglighet.

Studentikos klädsel 
Studenter. bär. ibland. studentoverall. –. i. vissa. fall. b-frack. –. på. fester,.
under.akademiska.festivaler.och.under.mottagning.av.nyantagna..Dessa.
plagg.bärs.med.studentikos.självironi..Studentmössor.finns.vid.många.
högskolor,.men.deras.utseende.och.användning.varierar.kraftigt..Under.
akademiska. högtider. som. diplomeringar. bär. studenter. ofta. högtids-
dräkt.

Studentordnar
Särskilda. sällskapsordnar. som.är.bildade.av.och. för. studenter.brukar.
kallas.studentordnar.

Studentikos musik
Studentikos.allsång.bedrivs.ibland.på.sittningar,.och.utgörs.till.en.stor.
del.av.dryckesvisor..Den.förekommer.också.vid.akademiska.ceremonier.
som. mösspåtagningen. vid. Valborgsmässoafton.. Kvaliteten. på. denna.
allsång.är.mycket.varierande;.den.kan.omfatta.två,. fyra.eller.134.oli-
ka. stämmor.. Studentkörer. är. ganska. lika. konventionella. körer. -. och.
utgör.oftast.den.svenska.köreliten..Här.finns.bland.annat.Linköpings.
Studentsångarförening.Lihkören,.Lunds.Studentsångförening,.Orphei.

drängar.och.Stockholms.Studentsångare..Studentorkestrar.förenar.stu-
dentikos.musik,.klädsel,.spexliknande.lättsam.underhållning.och.ofta.
även.dryckenskap..Alla.orkestrar.med.studenter.är.inte.studentorkestrar.
-.dessa.har.nämligen.ett.antal.konstnärliga.och.sociala.kännetecken.

Studentikos stavning
Som.en.del.av.den.studentikosa.traditionen.finns.idén.att.stava.ord.på.
kvasivetenskapligt,.latininspirerat.eller.annars.underligt.sätt,.något.som.
brukar.kallas.studentikos.stavning.

Sofie Jansson
Information från susning.nu

”Det som är studentikost är i allmänhet 
uppsluppet, lättsamt och brukar inte ta sig 

självt på alltför stort allvar.”

”Det finns en hel uppsjö av myter och 
traditioner kring studentoverallen, till ex-
empel att overallen aldrig får tvättas om 

inte ägaren bär den på sig.”

En grupp studenter iklädda halare i Hel-
singfors utför den klassiska studentritualen 
av att förse statyn Havis Amanda med en 
studentmössa under Vappen-festiviteterna.

studentIkosa företeelser



Tanken var att frivilliga.studenter.skulle.kunna.hjälpa.situation.Stock-
holms.försäljare.med.enkla.juridiska.problem..Studenter.hade.tidigare.
haft.möjlighet.att.hjälpa.till.med.enklare.juridiska.spörsmål.mot.betal-
ning,.som.en.form.av.jour..Detta.hade.visat.att.studenterna.hade.myck-
et.värdefull.kunskap.att.bidra.med..Men.till.skillnad.från.det.tidigare.
engagemanget. var. detta. arbete. ideellt.. Studenterna. i. projektet. ställer.
sina.tjänster.till.förfogande.gratis.och.Situation.Stockholms.försäljare.
behöver.inte.heller.betala.någonting..Det.enda.argumentet.emot.detta.
var.att.det.kunde.bli.svårt.att.hitta.volontärer,.en.farhåga.som.kommit.
på.skam..

Projektet.drivs.idag.av.Jenny.Lindrot,.Marcus.Ridung,.Ulrika.Petter-
son.och.Nikta.Nabavi..Nikta.som.själv.studerar.på.juristlinjen.har.haft.
hand.om.och.drivit.projektet.en.längre.tid.och.är.idag.den.som.troligtvis.
är.mest.insatt..Många.studenter.har.visat.intresse.för.att.hjälpa.till.säger.
Nikta..”Att.göra.så.mycket.med.så.lite”.är.den.mentalitet.som.gör.detta.
volontärarbete.hett.eftertraktat.konstaterar.hon..Kunskapskravet.är.att.
studenterna.har.klarat.termin.3,.framförallt.Civilrätt.2.som.täcker.det.
mesta.av.den.grundläggande.civilrätten..”Har.man.klarat.civilrätt.2.är.
det.förhållandevis.enkla.saker.man.ska.göra.här”.förklarar.hon.vidare..

20 studenter engagerade
Idag.är.20.studenter.från.juristlinjen.engagerade.”på.arbetsgolvet”,.och.
ytterligare.12.studenter.står. i.kö..De.aktiva.studenterna.är. indelade.i.
fem.grupper. som.besöker.Situation.Stockholms. lokaler. varje. torsdag.
enligt.ett. rullande.schema..Där.träffar.de. försäljare,. förklarar.de.pro-
blem.som.finns.och.hjälps.åt.för.att.lösa.dem..

Ofta.är.det.inte.speciellt.svåra.problem,.men.från.en.utsatt.position.
kan.det.vara.mycket.svårt.att.lösa.även.de.enklaste.småsaker..Ett.vanligt.
problem.är.att.de.hemlösa.har.skulder..Man.måste.då.kontakta.Kro-
nofogdsmyndigheten.och.diskutera.med.dem.hur.man.ska.betala.eller.
möjligtvis.skriva.av..Att.som.mindre.juridiskt.bevandrad.privatperson.
själv.driva.denna.process.är.långt.ifrån.lätt..Att.göra.det.ifrån.den.ut-
satta. position. som. en. hemlös. befinner. sig. i. är. i. praktiken. omöjligt..
Tyvärr.är.det.få.om.ens.någon.i.dessa.grupper.som.har.möjlighet.att.
kontakta.ett.juridiskt.ombud..Det.är.här.detta.samarbetsprojekt.visar.
sin.styrka..Studenterna.erbjuder.gratis.konsultation.och.företräder.de.
hemlösa.i.alla.former.av.juridiska.spörsmål..Exempelvis.händer.det.att.
försäljarna.tappar.bort.sina.försäljarlegitimationer..Att.ordna.nya.legiti-

mationer.samt.styrka.identiteten.vid.utlämningen.är.vanliga.arbetsupp-
gifter..Som.hemlös.är.vidare.all.formell.kontakt.med.myndigheter.svårt..
Många.saknar.fast.adress.för.att.kunna.ta.emot.post..Dessutom.kan.det.
vara.svårt.att.förstå.skrivelser,.och.minst.lika.svårt.att.själv.sätta.ihop.
svar.för.att.göra.sin.röst.hörd.och.föra.fram.sin.ståndpunkt,.vilket.stu-
denterna.får.hjälpa.till.med..Men.det.finns.också.exempel.på.betydligt.
mer.avancerade.ärenden.som.projektets.studenter.har.handlagt..Värt.att.
nämna.är.då.en.av.Situation.Stockholm.försäljare.som.hade.vårdnaden.
om. ett. av. sina. barn. önskade. slippa. just. det.. Detta. var. snäppet. mer.
avancerat.men.med.den.breda.kunskapsbas.som.finns.inom.projektet.
lyckades.man.hjälpa.honom.att.bli.av.med.vårdnaden.om.sitt.barn..

Projektet.har.nu.funnits.i.mer.än.ett.år.och.klarat.inträdesprovet.med.
bravur..Under.hösten.ska.det.därför.omorganiseras.för.en.mer.varaktig.
existens..Vi.hoppas.få.anledning.att.återkomma.i.ämnet.

Carl Storckenfeldt

studenterna soM hjälper 
de heMlösa

 filantroper 

Såhär i juletider är omtanke ett ord som kommer på allas läppar. Därför passar vi på att belysa det ideella projekt som juridiska föreningen driver till-
sammans med Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Aequitas juridik och Situation Stockholm. Projektet startade under hösten 2005. Clara Dery, ekonom 
och verksamhetsansvarig på Situation Stockholm tog kontakt med en bekant på Mannheimer Swartling för att diskutera ett vanligt problem på Situation 
Stockholm. Försäljarna, som är hemlösa har ofta juridiska problem som kan vara svåra att ta tag i. Tanken var att de skulle få hjälp med detta. Det var i 
detta skede som projektets båda andra samarbets-partners, Juridiska föreningen och Aequitas Juridik kopplades in. 

Foto: Nordbild
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”Kort om hemlöshet

Stockholms stad uppskattar att.3.370.människor.i.Stockholm.saknar.ett.eget.hem.med.allt.vad.det.innebär..
Ungefär.25.procent.av.dem.är.kvinnor..Enligt.Socialstyrelsens.räkning.från.2006.finns.det.3863.människor.i.
Stockholm.som.är.hemlösa..Frivilligorganisationer.som.arbetar.med.hemlösa.människor.i.Stockholm.bedömer.
att.antalet.hemlösa.människor.är.närmare.5000..De.flesta.hemlösa.människor.har.haft.ordnade.liv.med.bostad,.
jobb.och.familj..En.skilsmässa,.uppsägning.eller.annan.kris.i.livet.kanske.så.småningom.ledde.till.vräkning..
Gamla.vänner.och.kontaktnät.försvann..Det.är.lätt.att.komma.dit.men.svårt.att.ta.sig.därifrån.

Om Situation Stockholm

Allmänheten torde identifiera Situation.Stockholm.främst.med.en.tidning..Detta.är.visserligen.riktigt.men.
Situation.Stockholm.är.mer.än.så..Tanken.är.att.hjälpa.hemlösa.människor.tillbaka.till.en.normal.tillvaro.där.
arbete.och.bostad.utgör.naturliga.beståndsdelar..Grundläggande. är. att.de. själva. vill. och.metoden.är.därför.
självhjälp..Tanken.med.alla. insatser. är. att. aktivera.de.hemlösa.och. integrera.dem.med.det. samhälle.de.har.
hamnat.utanför.och.det.första.steget.är.att.sälja.tidningen.Situation.Stockholm..Detta.innebär.att.ta.ansvar,.
skapa.rutiner.i.vardagen,.att.få.tjäna.sitt.uppehälle.på.ett.hederligt.sätt.och.därigenom.stärka.självkänslan..Att.
köpa.tidningen.kostar.40.kr,.varav.hälften.går.till.försäljaren..Försäljarna.får.också.en.legitimation.som.gör.dem.
behöriga.att.sälja.tidningen.och.ger.dem.legitimitet.och.integritet..Med.tiden.skapas.en.bättre.kontakt.och.man.
går.då.vidare.och.engagerar.sig.allt.mer,.gör.upp.en.personlig.handlingsplan.där.målet.är.ett.fast.arbete..Idag.
finns.det.drygt.400.tidningsförsäljare.knutna.till.Situation.Stockholm,.varav.de.flesta.säljer.sina.tidningar.i.och.
kring.Stockholms.tunnelbana.

Anna Johnson går termin 7 på juristlinjen och arbetar i en av grup-
perna som besöker Situation Stockholm på torsdagar. Hon berättar 
följande:

-.Det.här.projektet.är.jättebra..Innan.det.drog.igång.hade.jag.funde-
rat.på.att.jobba.som.vanlig.volontär.på.Situation.Stockholm..Men.nu.
har.jag.ju.möjlighet.att.hjälpa.till.på.ett.helt.annat.sätt,.denna.hjälp.är.
oerhört. värdefull.. Dessutom. lär. jag. mig. väldigt. massor. som. betyder.
mycket.för.min.personliga.utveckling..Jag.kommer.verkligen.ha.glädje.
av.detta.i.arbetslivet.

-.Väldigt.mycket.tid.går.åt.till.att.hitta.uppgifter..Vad.har.sagts.när,.
hur.har.det.uppfattats,.samt.att.få.kopior.på.beslut..Man.får.ringa.till.
kronofogden,. olika. borgenärer. och. till. socialen..Tyvärr. går. det. åt. en.
massa.tid.för.att.bråka.om.fullmakter..Mycket.tid.går.också.åt.till.att.
förklara.vad.beslut.innebär..

-.Jag.uppskattar.att.jag.lägger.ett.par.timmar,.kanske.fyra.vid.varje.
tillfälle.jag.är.på.Situation.Stockholm.var.5e.vecka.(red.s.anm.).Jag.blir.
glad.och.överraskad.över.att.det.är.så.uppskattat..Ibland.kan.jag.känna.
mig.lite.cynisk.över.att.vi.juriststudenter.ska.öva.på.de.hemlösa,.som.
om.de.inte.var.värda.att.ta.på.men.dessa.tankar.försvinner.när.man.ser.
hur.uppskattad.hjälpen.är,.hur.glada.de.blir..

Carl Storckenfeldt

Du kan hjälpa!

Om du inte redan.köper.tidningen,.så.börja.med.det..Köp.ett.nummer.på.prov.av.någon.av.försäljarna.som.
finns.på.centrala.platser.över.hela.stan..Situation.Stockholm.är.en.vass.tidning.som.skildrar.Stockholm.ur.ett.
gatuperspektiv,.intervjuar.intressanta.och.aktuella.personer.samt.berättar.om.verksamheten.

Prenumerera privat
För 550 kronor får.du.tidningen.Situation.Stockholm.under.ett.helt.år.i.brevlådan.

Annonsera
18 300 stockholmare köper.Situation.Stockholm.varje.månad,.nästan.5.gånger.fler.läser.den..Drygt.hälften.av.
dem.är.under.40.år.och.aktiva.människor.med.ett.engagemang,.en.intressant.målgrupp.

Skänk pengar
Situation Sthlm har ett.90-konto.som.innebär.att.vår.insamling.av.pengar.kontrolleras.av.Stiftelsen.för.in-
samlingskontroll..Detta.är.en.garanti.för.att.alla.pengar.går.till.den.välgörande.verksamheten..Sätt.in.en.valfri.
summa.pengar.på.90.19.19-1.

Foto: Nordbild

 Jag blir glad och överraskad över att det är så uppskattat. Ibland kan jag känna mig lite 
cynisk över att vi juriststudenter ska öva på de hemlösa, som om de inte var värda att 

ta på men dessa tankar försvinner när man ser hur uppskattad hjälpen är, hur glada de 
blir.
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”
 juristdagarna 

Årets upplaga av juridiska.föreningens.marknadsdagar.den.12.oktober.
stod.för.en.del.nyheter.och.ett.förbättrat.koncept..Dagen.(det.är.bara.en.
dag.även.om.det.heter.Juristdagarna,.vilket.de.flesta.nog.vet).utspelades.
som.vanligt.i.Aula.Magna..I.år.hade.vi.tillgång.till.både.det.undre.och.
det.övre.våningsplanet.för.utställande.företag,.detta.gjorde.att.miljön.

blev.“luftigare”.och.att.det.gick.lättare.att.ta.sig.fram.inne.på.mässan.
Vi.hade.40.utställande.företag,.bland.dem.självklart.våra.huvudspon-

sorer..Nytt.för.i.år.var.även.att.vi.hade.fått.en.större.variation.av.utstäl-
lare,.för.att.nämna.några.av.dem.som.ej.varit.med.på.mässan.förut,.hade.
vi.två.humanjuridiska.byråer.samt.regeringskansliet..Detta.var.mycket.
uppskattat.bland.besökarna.och.något.vi.hoppas.kunna.utveckla.ännu.
mera.till.nästa.år.

Mässbesökarna. strosade. runt. bland. montrarna,. pratade. med. före-
tagsrepresentanter.och.försåg.sig.med.pennor,.godis.och.allehanda.ting.
som.utställarna.bjöd.på..Vi.hade.även.“heta.stolen”.och.kontaktsamtal.
som.pågick.under.dagen.i.juristernas.hus..Behövde.man.lite.energi.efter.
allt.strosande.kunde.man.förse.sig.med.förfriskningar.ifrån.gratis-caféet.
på.mässans.övre.plan.

Ett. gäng. otroligt. positiva. och. effektiva. företagsvärdar. gjorde. ovär-
derliga.insatser.under.hela.dagen..Bland.mycket.annat.välkomnade.de.

besökarna.i.entrén.med.en.välkomstpåse.innehållandes.bland.annat.en.
tidning.och.en.kaffe..Det.var. första. året. som.detta.gjordes.och.även.
det.fick.vi.positiv.respons.på..Detta.år.hade.mässan.som.vanligt.många.
besökare,.närmare.bestämt.2500.st.

Spex
Middagen.på.kvällen.var.en.glad.och.trevlig.tillställning.där.företagsvär-
darna,.representanter.från.de.olika.företagen.samt.vinnarna.av.tipspro-
menaden.fick.umgås.under.mer.avslappnande.former..Vi.fick.även.på.
sedvanligt.vis.njuta.av.spexet,.alltid.lika.uppskattat.och.kanske.lite.extra.
i.år,.då.de.ställde.upp.med.otroligt.kort.varsel.och.gjorde.detta.med.
bravur.

När.middagen.var.avslutad.fortsatte.kvällen.med.mingel.och.efterin-
släpp.för.de.studenter.som.ej.hade.fått.tillfälle.att.närvara.tidigare.under.
kvällen.

Jag.vill.passa.på.att.tacka.alla.utställande.företag,.sponsorer,.besökare.
och.företagsvärdar.för.en.lyckad.och.trevlig.dag!.Ett.extra.tack.också.till.
Johan.Zeidler,.Joel.Laack.och.Paul.Dalí.som.jobbat.stenhårt.under.flera.
månader.för.att.få.ihop.denna.dag,.ni.gjorde.ett.superarbete.med.ett.
väldigt.lyckat.resultat.

Karolina Gripenlind
Vice Marknadssekreterare 2007

nYtt från jurIsternas hus 
– jurIstdaGarna 2006

mässbesökarna strosade 
runt bland montrarna, pra-

tade med företagsrepre-
sentanter och försåg sig 

med pennor, godis och 
allehanda ting som utstäl-

larna bjöd på.”

”Nytt för i år var även att vi hade fått en 
större variation av utställare”



Jay-Z - Minority Report Feat. Ne-Yo 
Låten.är.från.den.efterlängtade.comebacken.Kingdom.Come..Jay-Z.eller.
Shawn.Carter.som.han.egentligen.heter.uppgav.efter.The.Black.Album.att.
det.skulle.bli.hans.sista.studioalbum.och.att.han.skulle.fokusera.på.sitt.nya.
jobb.som.VD.för.skivbolaget.Def.Jam..”Pensionen”.från.musikindustrin.
som.artist.blev. tämligen.kort.då.han.nu.återkommer,. efter. tre. år,.med.
ett.nytt. studioalbum..Detta. efter. att.han.har.medverkat.på.flera. andra.
artisters. låtar..Minority.Report. är. en. stark.kritik.mot. räddningsarbetet.
efter.orkanen.Katarina.i.New.Orleans.samt.hur.människor.blundar.för.
verkligheten..Jay-Z.tar.vid.efter.Sam.Cookes.A.Change.Is.Gonna.Come.
från.1965.som.är.en.mörk.samhällsskildring.över.södern.i.USA..

John Legend - Coming Home 
John.Legend.har.utvecklats.från.den.klassiska.soulen.till.bl.a..Burt.Bacha-
rach.och.Hal.Davids.lättillgängliga.populärmusik..Inget.fel.i.det,.det.är.
en.god.inspirationsskälla.och.inte.som.vissa.föraktfullt.kategoriserar.som.
hissmusik..Albumet.Once.Again.har.visserligen.ett.par. spår. som.skulle.
kunna.klassas.som.hissmusik,.men.den.har.några.riktiga.lyckade.som.Co-
ming.Home..

Jarvis Cocker – Big Julie 
Pulps. tidigare. frontman. Jarvis.Cocker.har. till.många. indiegubbars. för-
tjusning. solodebuterat. med. Jarvis.. Albumet. känns. helgjutet. med. vassa.
texter. och. smakfulla. arrangemang..Kritiken.mot.Tony.Blair. och. andra.
makthavare.står.fast,.inte.minst.i.det.dolda.spåret.Running.The.World..
Big.Julie.är.en.av.många.bra.låtar.från.solodebuten,.det.är.politisk.satir.
när.den.är.som.allra.bäst..

The Game Feat. Kanye West - Wouldn’t Get Far 
Texten.är.inte.direkt.politiskt.korrekt,.men.Kanye.Wests.produktioner.är.
som.vanligt.prima..Spåret.är.taget.från.The.Games.andra.skiva.Doctor’s.
Advocate..

Iusbäraren förespråkar legala nedladdningsalternativ.
Johan Rosengren

MUTATIS MUTANDIS 

 Melodi: Obligationsmarschen

Hör.på.och.lyssna.till.oss,.då
vi.samlas.flera.eller.två
och.prata.juridik.
Tag.chansen.genast!.Passa.på
helt.gratis.en.lektion.att.få.i.ämnet.retorik.
Jurisprudensens.rätt.säregna.ton
sätter.prägel.på.vår.konversation:
ty.det.är.ju.mutatis.mutandis
och.de.lege.ferenda.så.kla’t
analogiskt.med.lex.criminalis
och.i.praxis.ett.prejudikat.

Kom.med.och.läs.vår.studieplan!
Det.är.en.läsning.hela.da’n
Där.ligger.Strix.i.lä.
Du.finner.präntat.uppå.bla’n:
På.fyra.år.du.lätt.som.fan
din.jur.kand..hinner.me’.
Än.finns.här.män.som.i.böckerna.glor
läser.som.den.och.på.alla.kurser.gnor:
Men.–.tar.du.I.P..och.Obligationen
har.Du.gjort.mer.än.nog.för.i.år.
Kom.ihåg.att.den.rådande.tonen.
är.att.kanden.skall.ta.fem,.sex.år.

Vi.äro.med.när.domar.fälls,
när.växlar.trilla,.borgen.ställs,
och.när.det.stiftas.lag.
I.främsta.ledet.när.det.smälls
med.korkar.och.när.glasen.hälls
i.oss.till.natt.blir.dag.
Vägen.till.HD.från.högskolan.går
så.hela.riket.i.oss.sin.ryggrad.får.
Och.vårt.rykte.vi.alltid.förstora,
när.vi.vinna.ett.mål.eller.två.
Och.uppå.den.process.vi.förlora
vi.ju.alltid.vår.bärgning.kan.få.

Bland.alla.yrken.som.det.finns
För.starka.män.och.sköna.kvinns
Är.juridiken.bäst.
En.sysslar.vi.med.döda.språk,
ej.samlas.gräs,.ej.räknas.bråk,
ej.opereras.häst.
Vi.är.de.män.som.till.hävderna.går
ute.i.livet.och.här.uppå.vår.kår.
Ja,.på.oss.hänga.världar.och.riken.
Därom.vittna.historiens.blad.
Vi.är.riddare.av.juridiken.
Vi.har.rätten.på.entreprenad.

vI börjar närMa oss Mörkare tIder oCh de-
pressIon I vårt avlånGa land. vad kan då blI 
bättre än lIte bra MusIk I hörlurarna? 

Men vIsst kan vI jurIster oCkså sjunGa
… och vår favoritSång heter SJälvklart mutatiS mutandiS, preciS 
Som vår Sångbok. denna Sång kan vara det viktigaSte du lär dig på 
JuriStlinJen… eller var det tvärt om? Ja här har du den i alla fall. 
i Sin helhet Som vi Säger på JuridiSka.

Mutatis mutandis (lat.) betyder ”med vederbörliga ändringar”. Begreppet används framför allt i juridisk text.
Om.en.lag.innehåller.regler.för.hur.en.viss.situation.skall.behandlas,.medan.det.inte.finns.några.regler.angående.en.viss.typ.av.liknande.situation,.
kan.man.i.vissa.fall.tillämpa.de.regler.som.finns,.och.därvid.i.praktiken.förutsätta.de.ändringar.i.reglerna.som.behövs.för.att.reglerna.skall.passa.in.
i.den.annars.oreglerade.situationen..Man.säger.då.att.man.tillämpar.lagen.mutatis.mutandis.

Sofie Jansson 
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AMRAM.JOEL
ASP.JOHANNES
BACHLEDA-CURUS.HELENA
BARCK.JENNIFER
BLOMQVIST.PETTER
DAHLSTRÖM.EMMA
DJERFSTEN.REBECKA
ERIKSSON.ROBERT
FIERRO.PEDRO
FRIBERG.NILS
GABRIELSSON.VERONICA
GRANBERGER.HANNA
HEDBERG.PHILIP
HEMPEL.ANNA
HÖKMARK.LINN

JANSSON.MAGNUS
JANUTE.KATRINE
JOHANSSON.ROBIN
JOHANSSON.ÅSA
KÄLLSTRÖM.DAN
LANDSTRÖM.PETER
LARSÉN.KAJ
LIDÉN.JESSICA
LINDGREN.DAG
LINDSTRÖM.CAMILLA
MANNERVIK.GUNNAR
MIELNICKI.PHILIP
MOLBERG.ERIC
NORRGÅRD.LARS.JOAKIM
OLAFSSON.STYRMIR.TOR

OLANDER.LINDA
RAHM.KALLE
RANNU.RIIN
RESSEL.LOUISE
RINGBORG.HENRIK
RYNHAG.ERIK
SNELLMAN.CAROLINE
SPARRING.JENNY
WALLÉN.RONNIE
VON.MALMBORG.OLOF
ÅLUND.TORBJÖRN
ÅNEBRINK.ERICA

de lYCklIGa nYuteXaMInerade
 nyutexaminerade 

Rättelser nr 03/2006
•.Sista.ansökningsdatum.för.Erasmusutbytet.läsåret.07/08.är.inte.satt.ännu..Se.utlysning.på.hemsidan.och.på.affischer.när.ansöknings-
tillfällena.närmar.sig..
•.Sista.ansökningsdag.till.kursen.praktisk.europaprocess.är.den.15.december,.inte.januari.som.felaktigt.påstods.i.artikeln..Intervjuförfa-
randet.äger.däremot.rum.under.januari-februari...Redaktionen.ber.ödmjukast.om.ursäkt.för.dessa.felaktigheter.

Bild: Linda C
arleke



Är det du som blir Årets Internationella 
Juridikstudent 2007?

Låter det spÄnnande? Mannheimer Swartling delar 

ut priset till Årets Internationella Juridikstudent. Kanske 

kan det vara just du som får priset. Den vi söker ska:

•  vara juridikstuderande och ha tenterat minst 98 poäng 

på juristlinjen vid något av de svenska universiteten 

eller nyligen ha avlagt jur kand-examen

•  studera utomlands med affärsjuridisk inriktning under 

minst ett år med början hösten 2007 eller våren 2008

•  ha engagerat sig och gärna ha drivit projekt tillsammans 

med andra på universitetet eller vid sidan av studierna

•  vara intresserad av att arbeta i en internationell miljö

•  värdesätta och dela Mannheimer Swartlings värderingar: 

kompetens, laganda och generositet

ansökan: Stämmer beskrivningen in på någon du känner 

eller blir du själv Årets Internationella Juridikstudent 

2007? Information om ansökan och nominering finns på 

www.mannheimerswartling.se/universum.

Sista nomineringsdag är den 25 februari 2007. Priset, ett 

stipendium om 40 000 kr, delas ut på Universum Award-

galan som går av stapeln 29 mars 2007. 2:a priset är ett 

stipendium om 25 000 kr och delas ut vid annat tillfälle.

Mannheimer Swartling samarbetar med Universum Communications.

Stockholm    Göteborg    Malmö    Helsingborg    New York    Frankfurt    Berlin    S:t Petersburg    Moskva    Bryssel

www.mannheimerswartling.se

Joel åkte till Moskva ett år! Vart åker du? Vill du utvecklas genom att studera 
utomlands? Möta nya kulturer, vidga vyerna och få bättre språkkunskaper.




