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DU KAN ALLT OM REGLERNA FÖR 
PATENTERING AV STAMCELLER.

MEN VET DU HUR LÅNGT DET 
ÄR FRÅN NIKKALUOKTA TILL 
PAUSEN I LADTJOJAURE?

Många av våra klienter brinner för unika intressen. Ibland är det till och med denna kunskap 
som har skapat möjligheter till framgångsrika affärer. Detsamma gäller för oss.

Lindahl är en av Sveriges ledande advokatbyråer. Vi har tagit oss hit genom att kombinera 
jobberfarenhet med kunskap hämtad från världen utanför kontoret – där affärer görs. Därför 
söker vi dig som kan och vet saker även utanför affärsjuridiken. Du som i slutänden kan visa 
oss och våra klienter vad riktig specialistkunskap är.

Välkommen till lindahl.se
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de facto. Repro och tryck
Helhet reklam AB
Helhetreklam.se

Nystart eller omstart? Är det någon skillnad? Vari ligger 
skillnaden?

Jag vill välkomna alla gamla läsare tillbaka, och välkomna 
alla nya läsare hit. Den här terminen är för många av oss 
bara en ny termin, men för några av er är det ett helt nytt 
kapitel i livet. Nu kanske det inte är en lika stor grej för alla 
att börja plugga, men för vissa kan det vara ett jättestort. 

Första gången jag började läsa vid universitetet var jag 
19 år, hade precis tagit studenten och flyttade 40 mil, till 
Sundsvall, för att bli nästa Hunter S. Thompson. Som så 
mycket annat i livet gick det inte riktigt som planerat, jag 
blev inte ens reporter. Efter några år som redigerare fattade 
jag därför beslutet att börja plugga igen.

Men vad skulle jag göra den här gången? Jag har alltid 
haft ett stort samhällsintresse och ett starkt rättspatos. Det 
i kombination med ett språkintresse ledde mig en gång i 
tiden in på den journalistiska banan, nu skulle det föra mig 
in i juridikens djujngel. För faktum är att det finns stora 
likheter med journalistiken. Båda handlar i mångt och 
mycket om att hitta en kärnfråga i en stor informations-
mängd. Som jurist ska du hitta rättsfrågan. Som journalist 
ska du hitta nyheten. 

Tolkning av text är lika viktigt för båda yrkeskategorierna 
men kanske ur lite olika infallsvinklar. Som jurister ska vi 
tolka vad andra har skrivit. Som journalist är det väldigt 
viktigt att tänka på hur andra kan tolka det du skriver. Men 
vad har det här med nystarter att göra?

Jo, för trots att jag hade en kandidatexamen i ryggen, 
flera års arbetslivserfarenhet och var betydligt äldre och 
kanske lite mognare när jag började plugga här i Umeå så 
var det ett mycket större steg en förra gången jag plug-
gade. Visst, då flyttade jag hemifrån. Men därför var det 
inte heller ett så stort steg, jag ville bara komma iväg från 
mina föräldrar. Den här gången hade jag förstahandskon-
trakt på en lägenhet i Stockholm som jag sa upp. Jag var 
25 år, jag skulle inte få CSN för hela utbildningen, jag hade 
redan träffat fel en gång, tänk om det blir fel igen? Jag var 
dessutom fast i en dålig rutin, inga av mina vänner bodde 
i Stockholm, jag hade varit arbetslös en del och var helt 
enkelt inte på en bra plats i livet. Därför betydde flytten till 
Umeå så mycket mer än när jag flyttade till Sundsvall. Det 
var bara en naturlig fortsättning efter studenten, det här var 
något helt annat. Det var en omstart lika mycket som en 
nystart, och jag behövde verkligen en omstart.

Hur blev det då? Jo tackar som frågar, det blev helt rätt. 
Jag har nog aldrig trivts så bra någonstans som här i Umeå, 
jag älskar utbildningen och de vänner jag fått under resans 
gång. Och jag är bara halvvägs genom utbildningen. Jag ser 
fram emot en riktigt bra andra halva.

  Andreas Ferelius

  Chefredaktör de Facto

Nystar ten blev en välbehövlig 
omstart

§

LEDARE & REDAKTION



Är du vår nya sommartrainee?
Varje sommar erbjuder vi ett 30-tal juriststudenter möjligheten att prova på rollen som affärsjurist vid 
 något av våra kontor i Sverige. Rekryteringen till programmet börjar i november. För mer information 
besök mannheimerswartling.se/karriar och facebook.com/mannheimerswartling.

välkommen med din ansökan!
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Hej alla jurister!
Den första snön har, i skrivande stund, fallit i Umeå och 

vi i juridiska föreningens styrelse vill passa på att även här 
i de Facto återigen hälsa våra nya studenter välkomna till 
programmet. Jag hoppas att ni alla känner att ni fått ett bra 
välkomnande och att ni hade en rolig inspark tillsammans 
med era faddrar och generaler. Jag vill också hälsa alla 
andra juriststudenter välkommen tillbaka. 

När detta nummer trillar ner i era brevlådor har vi 
redan hunnit en bra bit in på denna termin. Hösten har 
gått snabbt och T1orna har till och med hunnit skriva sin 
första tenta. T3orna börjar bli varma i kläderna och har 
nu (förhoppningsvis) hunnit återhämta sig efter insparken. 
T9orna är mitt i skrivperioden för examensarbetet. T5orna 
tragglar på med skatterätten och vi i T7, eller åtminstone 
jag, börjar känna av en krypande separationsångest då jag 
inser att vi nu inte längre är en klass. Våra valbara kurser 
har påbörjats, vilket gör att vi ser varandra allt mer sällan 
och efter jul är det många som åker iväg för utlandsstudier. 

Bara i höst har vi förutom insparken hunnit med att fira 
att vårt program fyllt 25 år, haft ett par EPP:er, beachvol-
leyball-turnering, lanserat vår nya fina hemsida och bjudit 
på tårta. Att vi haft en händelserik höst än så länge ändrar 
dock inte det faktum att vi har massa roliga evenemang att 
se fram emot. Planeringen inför Juristens dag är i full gång, 
examensceremonin planeras för fullt, gästföreläsningar är 
bokade och snart är även vår efterträdande styrelse vald. 

På utbildningssidan så är vi nu i den fasen att det 
gamla juristprogrammet fått ett nytt upplägg som både 
studenterna i termin 1 och termin 3 läser. Något vi hela 
tiden följer upp genom kursombud och kursutvärderingar. 
Vi i juridiska föreningen håller tummarna att det är ett bra 
upplägg som gör vår utbildning ännu bättre. Om inte annat 
så har ni lyxen att få skriva era tentor digitalt, något vi i Ju-
ridiska föreningen kämpat för i flera år. Det är riktigt roligt 
att det fått så bra respons både från er studenter och från 
lärarna på institutionen. Tveka aldrig att höra av er till oss 
om era idéer, tankar och funderingar. Juridiska föreningen 
finns till för er!

Välkommen hit 
eller välkommen 
tillbaka jurister

HANNA LUNDKVIST
Ordförande 

Juridiska Föreningen

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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Juriststudentens guide till Umeå

En ny stad kan vara svår att få koll på till en början. Och för 
oss som bott här ett tag kan det vara bra att påminnas om 
vad Umeå har att erbjuda. Vem vet, kanske har du missat 
något riktigt bra hela tiden du bott här?

§

Guiden

Nu har det gått en tid sedan nollningen avslutats och 
ännu en årskull juriststudenter har äntrat Umeå. Som hjälp 
på traven i en ny stad har jag skrivit en text för att visa var 
mina smaklökar trivs som bäst. 

Först ut är en trotjänare som ställer upp i vått och torrt. 
Restaurangen finns alltid där för en och dess öppettider 
är välanpassade för oss studenter. Oavsett om du vill ha 
en burgare efter skolan eller tröstäta när vakterna skickat 
ut dig från Rex är detta stället som ger dig det. Länge leve 
MAX!

Nästa restaurang ligger någon prisklass högre, men ger 
garanterat valuta för pengarna. Här får du riktig pub-känsla 
och trevlig atmosfär. Vare sig du tar en pasta eller plankstek 
kan jag lova att du inte blir besviken. Lottas Krog & Pub – 
gå dit! 

Restaurang nummer tre är bästa ROST. Det är ett mysigt 
ställe som lämpar sig bra för en lunch. Särskilt goda är de-
ras soppor och sallader och den mesta maten är vegetarisk. 
Rekommenderas starkt. 

När du har en sådan dag då du känner dig riktigt trött på 
livet – veckans seminarier är så hemska att du funderar på 
att hoppa av juristlinjen och till råga på allt har någon snott 
din tvättid. Dessa dagar ska du inte ge upp – du ska ta dina 
lika fördärvade vänner i handen och tillsammans traska 
till Pipes of  Scotland. Beställ en burgare (eller något annat 
smarrigt), en (eller fem) öl och tävla i musikquizet. Du får 
garanterat en väldigt trevlig kväll och välbehövligt avbrott 
från livet. 

Klubb Corona: Campus största klubb. Och här kan du 
sannerligen klubba. Ösigt dansgolv, i alla fall då det vankas 
BRA evenemang! Ibland spelas till och med livemusik. Kan 
vara allt ifrån Gunther till Movits på scen. 

Läkarvillan: Här har man sällan tråkigt och här kan det 
ösas på. Alltid bra dansgolv! Inte mycket att gnälla på. Vi 
gillar Villan.

E-puben: ”Vår” mysiga lilla pub. Behöver ingen närmare 
presentation. Framförallt bäst EPP:er i världen. Obs missa 
ej EPP med Kaiding 25/11!

Rex: Bästa utestället nere på stan. Här kan du båda dansa 
och dricka gott. När Campus-klubbarna inte lever upp till 
förväntningarna är bara att du styr skutan mot Rex (obs 
lördagar om det ska dansas).

Båten: Tyvärr bara öppet från maj till augusti-ish. Men 
oj så trevligt! Här kan du både äta och dricka precis intill 
Umeå älv. Ingen klubb utan mer lounge:igt ställe.

AllStar: Kommer ofta med ordet köttmarknad. Här kan 
du dansa loss och dricka groggar. Ett jäkla ös helt enkelt.

Olearys: Samma som nyss nämnt fast med mer möjlighet 
till aktivitet: bowling och boardgames! Många våningar och 
många kvadratmeter, så håll koll på vart du befinner dig.

Gotthards: Om du bara vill något dricka gott med någon 
du tycker om i mycket trevlig miljö <3 

Open/Closed: Stans, Sveriges, världens(?!!) mest innova-
tiva drinkar. Men smakar det så kostar det.
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Juriststudentens guide till Umeå

§

Guiden

Hej, Sportmästaren här!
Nu när den första snön är fallen så vill jag tipsa er om en 

sak. Som vi alla vet så är brist på sol vanligt förekommande 
här i norr under vinterhalvåret. Det gäller därför att passa 
på och carpa dagen när solen väl visar sig. Vad passar då 
inte bättre än att slå två flugor i en smäll och sporta utom-
hus? Stadsliden, mer känt som Gammliaskogen i folkmun, 
erbjuder fina möjligheter till träning såväl under sommar- 
som vinterhalvåret. 

Fram till dess att ett skidspår är draget så kan du löpträna 
här, oavsett om det är distans- eller backträning du är ute 
efter. Det kortaste spåret är 1,9 km och det längsta, SM-
spåret, är en riktig mördare på 10 km. Upp och ner, ner och 
upp, jag lovar att du kommer vara nära på att ge upp. Alla 
spår är försedda med lyse, varför det går utmärkt att träna 
även om solen har gått ner. Elbelysta anslutningar finns 
från Berghem, Mariehemsdalen och Mariedal. Därutöver 
finns anslutningar från Skogsbrynet och Gammliahallen.

Förutom att det kommer vara jobbigt (och bra trän-
ing) så är det otroligt vackert. Med skogen så pass centralt 
så finns det ingen anledning till att inte utnyttja det. När 
minusgraderna har kommit för att stanna, och snön likaså, 
dras ett spår för längdskidåkning. Har du inga egna skidor? 
IKSUs Sarek hyr ut ett längdpaket, innehållandes vallnings-
fria längdskidor, pjäxor och skidstavar för 150 kr.

För den som inte gillar konditionsträning så finns det 
även ett utegym i direkt anslutning till de fyra motions-
spåren.

Vi ses i spåret!

Alla vet att nyckeln till lyckade studier ligger i kaffe. Nu 
sitter det säkert några här och tänker "Men jag dricker ju 
inte kaffe". 

Det kanske du inte gör, men det kan väl inte vi på redak-
tionen klandras för? Nej, men skämt å sido, vi vill bjuda på 
lite tips på vars du kan fika på campus.

Lindellhallen - Det är nog inte många som undgått 
att lägga märke till cafét ovanpå hörsalsrundan. Kaffet 
är halvtaskigt, men det finns delicatobollar, ett urval av 
mackor och te för den som föredrar det. Kaffet kostar 12 
kronor, och det är tveksamt om det är värt pengarna.

Tornet - Samma kedja som driver Lindell så utbudet är 
rätt likt, men av någon anledning så kostar mackorna min-
dre här. Kaffet är lika dyrt, men smakar oftast lite bättre. 
Kan ha med rengöring av maskinen att göra. 

Humhuset - Även i humanisthuset går det bra att köpa 
kaffe. Här är kortgränsen visserligen trettio kronor, och en 
vanlig kaffe kostar tio. Men räds inte, du behöver inte köpa 
tre kaffe åt gången. I Hum har du nämligen ett bra val. 
Antingen en stor kaffe för 15 kronor när du är riktigt trött, 
eller en finkaffe för 15 kronor. Sen tar du bara en på kvit-
tot, eller bjuder en vän, så har du kommit upp i 30 kronor. 
Faktum är att finkaffet är riktigt bra, och det vanliga kaffet 
är klart bättre än vad du får i Tornet eller Lindell.

JF-rummet - Men det bästa stället att få bra kaffe är 
såklart hos JF. Här är det inget dåligt automatkaffe för 10 
kronor eller mer. Här bjuds det på bryggkaffe varje lunch. 
Om det inte finns kaffe är det bara att skälla lite på den 
styrelsemedlem som har lunchvakten. 

Så, jag hoppas att kaffet smakar och att era studier går 
bra, oavett om ni dricker av livets dryck eller inte.

DON´T PANIC
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Fråga Olle

Test av cykellås.
Eftersom det finns så väldigt många olika cykellås, så de-

lades de upp i tre kategorier, varpå ett par utvalda lås i varje 
kategori införskaffades och testades. Alla lås monterades på 
en cykel och testades sedan för att visa vad som egentligen 
krävs för att öppna dem – och således hur pass bra stöld-
skydd de verkligen ger. 

Eftersom det finns så oerhört många olika lås, så valde 
några av de vanligaste låsen ut, och testades sedan tillsam-
mans beroende på konstruktionstypen. (Vajerlås, bygellås 
och speciallås). 

Varje test börjar med enkla verktyg, och trappas sedan 
upp till allt mer avancerade när de enklare verkygen gick bet.  

1. Vajerlås. 
BILTEMA 29,90
BILTEMA 49,90
CLAS OLSON 49,90
Dessa lås skyddar mot den berusade ekonomen som sno-

kar kring cykelställen för att hitta en cykel att ta sig hem med 
efter krogen. Om någon vill ha cykeln så räcker det med en 
avbitare, skruvmejsel eller grov pinne för att få upp. Om 
låset är draget kring en stolpe, eller liknande, så förhindrar 
det i alla fall att en mindre händig tjuv bär iväg med den...

Det kan verka lockande med ett så pass billigt lås, men var 
då medveten om att det inte ger något vidare skydd.

2. Bygellås. 
BILTEMA 79,90 kr
BILTEMA 199,99 kr
Dessa lås kräver en bultsax, vinkelslip eller alternativt 

en slägga/störrer hammare för att få bort. Det är alltså till 
skillnad från vajerlåsen inget som kan göras helt obemärkt 
och diskret, vilket försvårar för potentiella cykeltjuvar. Vissa 
bygellås är dock bättre än andra, till exempel så visar detta 
test att alla lås som testades förvisso gick att öppna med en 
bultsax, men BILTEMAS lås för 79,90 tog mycket kortare 
tid att få upp än BILTEMAS lås förö 199,99 om krävde ett 
par minuter. Med vinkelslip så var det dock inga som helst 
problem, och inget av låsen gav något nämnvärt skydd mot 
det. 

Säkerställ din cykel –  Olle testar cykellås

§
Cykelsäsongen börjar lida mot sitt slut för vissa, medan andra monterar dubbdäck och några fort-
sätter att cykla på som vanligt.

Men oavsett vad du väljer att göra så spelar ditt val av cykellås en en roll när det kommer till frågan 
om din cykel kommer att vara kvar i din ägo. Fråga Olle har därför genomfört ett litet test av de van-
ligaste typerna av cykellås, som i kombination med några tips kanske kan ge lite klarhet i den djungel 
av cykellås som finns där ute. 
I Umeå så anmäls ungefär 1 000 cyklar som stulna varje år, men eftersom väldigt få personer anmäler 
när deras cykel blir stulen så anser man att det existerande mörkertalet är väldigt stort...
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3. Godkända speciallås. 

Här handlar det om stöldgodkända 
lås som oftast ligger i en annan prisk-
lass än de vanliga låsen, med fördelen 
att de är svåra att få upp och ofta även 
klassas som godkända av SSF – Stöld-
skyddsföreningen. Sedan är ju frågan 
hur mycket pengar man vill lägga 
på ett lås för att låsa fast en billigare 
cykel, det är helt enkelt en avvägning 
som var och en får göra. 

För att få upp dessa lås krävs oftast 
en vinkelslip och mycket längre tid än 
för vanliga standardlås,  alternativt en 
riktigt stor bultsax och ännu mer tid. 

Så – vilket cykellås är egentligen 
bäst? 

Den frågan är inte helt enkel att 
svara på, detta test är inte att se som 
ett uttalande för vilket lås som man 
ska ha, utan snarare en överblick som 
var och en kan använda för att bilda 
sig en uppfattning om vilken typ av 
lås de kan tänkas vara i behov av. 

Värt att tänka på: 
1. Att en cykel står olåst, eller har 

ett sämre lås, innebär ju inte automa-
tisk att cykeln kommer att försvinna. 
Cykellås handlar om riskminimering.

2. Lås fast cykeln i någonting, det 
hindrar cykeltjuven från att gå iväg 
med den – vilket innebär att en tjuv 
som vill ta din cykeln måste öppna lå-
set på plats. (Med ett bättre lås måste 
cykeltjuven då ta med sig större verk-
tyg – och lägga ner mer tid på plats 
- vilket väcker mer uppmärksamhet 
och borde vara avskräckande). 

2. Ramlås, alltså lås som sitter fast 
i cykelns ram och låses med en bygel 
runt bakhjulet, har oftast ett helt OK 
motstånd mot verktyg och kräver 
större bultsax eller vinkelslip – men 
kan ju inte användas till att låsa fast 
cykeln i t.ex. en stolpe.  

Säkerställ din cykel –  Olle testar cykellås

§

Att ett hjul blir snett kan bero 
på flera olika saker, men 
de vanligaste är ålder eller 

kraftiga stötar. 
Ekrarna, metallpinnarna som sitter 

i hjulet, ska håller en viss spänning i 
förhållande till varandra, och har som 
uppgift att både hålla ihop hjulet och 
hålla ihop det rakt. Med tiden så kan 
någon eller några ekrar skadas eller för-
lora spänningen, vilket leder till att hju-
let blir mer och mer snett. 

Angående stötar så är Umeås trot-
toarkanter en riktig bov i dramat, att 
cykla upp/ner för dessa leder till krafti-
ga stötar vilket gradvis försvagar hjulet. 
Om hjulet är gammalt och 

Som regel kan sägas att desto smalare 
hjul och smalare/plattare däck – desto 
känsligare. 

Har du en fråga? 
Skicka den till – defactofragaolle@

gmail.com

Jag har bara använt min cykel i 
några terminer men hjulet har 
redan börjat bli snett?

Frågan
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Tim och Torgny testar trivsel – pluggställen
D E FA C TO T E S TA R

Kulminationen av det svenska skolsystemets 
förflummning. Saknar du kuddrummet på da-
gis? Detta är studiemiljön för dig.

Miljö: Mysfaktorn är Humhumsets starkaste 
egenskap. Heltäckningsmattor, högt i  tak, 
fluf figa möbler och allmänt mjuk och kreativ 
inredning. Som att studera i  l ivmodern på ett 
gosedjur. 

Tillgänglighet: Det är ju ett stort hus och til l 
och med golven är ju mjuka så det finns gott om 
plats. GIllar man att sitta vid ett bord däremot 
kan det bli  l ite krångligare då dessa ofta går åt 
snabbt. I  sann humanistisk studieanda blir det 
dock gott om utrymme redan vid 2 tiden på eft-
ermiddagen då lokalbefolkningen klockar ut.

Ljudnivå: Mer än vad man vill ,  ganska hög. Är du 
lätt störd eller lättstörd? Hum rekommenderas 
att avnjutas med hörlurar! Inget för den med 
svag koncentration.

Kuriosa: På fredagar bjuds det även på saft här. 
Studerar du här har du möjligheten att ansluta 
dig til l  ett av de lokala gängen Humbibjörnarna 
eller PactHum Turpe.

Rating:

Lärarhuset l igger visserligen långt bort från 
juriststudenternas vanliga jaktmarker men 
den som gör den långa färden belönas med en 
studiemiljö av högsta klass!

Miljö: Storslagen och pampig men samtidigt 
fräscht och modernt. Så här ska ett universitet 
se ut! Öppen planlösning med olika terrassniv-
åner centrerade runt en amfiteater.

Tillgänglighet: Det långa avståndet gör att 
lärarhuset lämpar sig bäst för längre pluggses-
sions då transportsträckan til l  och från annars 
blir oskäligt ansträngande. Väl på plats finns 
det dock gott om bord och stolar som alltid är 
lediga!

Ljudnivå: Oftast tyst och stil la om du inte råkar 
på en improvklass eller lunchkonsert i  amfite-
atern.

Kuriosa: Kultur på Campus anordnar några dagar 
i  veckan olika events i  lärarhuset vid lunchtid.

Rating:

Humanisthuset - humhumvardagsrum

LäRARHUSET
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Tim och Torgny testar trivsel – pluggställen
D E FA C TO T E S TA R

Likt Paris har sina katakomber har UMU 
sina kulvertar. Här döljer sig förråd, spin-
delväv och genvägar mellan campus olika 
byggnader. Kanske även något dugligt plugg-
utrymme?

Miljö: En miljö som matchar även den dju-
paste pluggångest. Här är l ika instängt och 

dunkelt som i din utbrända hjärna 12 dagar in i 
tentaplugget.

Tillgänglighet: Varierande grader av åtkomst. 
Vissa delar av av undervärlden kräver passer-
kort och koder medans andra kan nås enkom 
med en äventyrlig inställning.

Ljudnivå: Tyst som i graven… eller hörde jag ett 
skrik där borta?

Kuriosa: Det ryktas att man genom kulverterna 
kan ta sig til l  såväl IKSU som ÅC och til l  och 
med Rådhuskällaren. Lär dig hitta här nere och 
du behöver du aldrig mer göras påmind om det 
arktiska klimatet ovan jord.

Rating: 

Batman har sin batcave, 
juristerna sin Djurpark. Här samlas de som 
vill  upprätthålla juriststraditonen av att enbart 
umgås inom programmet i alla delar av l ivet.

Miljö: UMUs mest koncentrerade ansamling av 
kunskap. Man formligen känner hur intellek-
tet flödar från bokhyllorna til l  sinnet bara man 
stiger in. Inredningen är mer spartansk jämfört 
med HUM och har uppenbarligen designats för 
att främja funktion snarare än form. Mycket 
seriöst intryck.

Tillgänglighet: Som Samhällsvetarhusets mest 
populära studieplats är det naturligt att djur-
parken är högst exklusiv. För att få bord i bib-
liotekets egna White Room rekommenderar vi 
att köa utanför UB vid öppning. UB ligger cen-
tralt på Campus och det är nära til l  det mesta 
härifrån.

Ljudnivå: Måttlig och varierande (beroende på 
hur saftigt skvallret från senaste helgen varit)

Kuriosa: Det enda som slår bristen på bord är 
bristen på toaletter. Tim och Torgny rekom-

menderar magasinet ett plan ned eller gräd-
dhyllan ett plan upp för mindre välbesökta 
sanitetsanläggningar.

Rating: 

kulverten

jurparken

 Text & bild: Timothy Prellwitz och Torgny Palm
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Våldtäkt idag är baserat på vad som är otillåtet istäl-
let för vad som är tillåtet. Vad menas med det? 
Idag är brottet utformat så att bedömningen om 

våldtäkt begåtts är på vad som inte får göras, ”med mis-
shandel eller annars med våld tvingar…” och ”otillbörligt 
utnyttja… att personen befann sig i en särskilt utsatt situ-
ation.”. En person måste alltså ha uppsåt, en sorts med-
vetenhet, till att tvinga någon eller till att utnyttja någon 
för att våldtäkt ska kunna utdömas, förutsatt att alla andra 
rekvisit är uppfyllda. 

Det är faktiskt inte första gången 
samtyckeslagstiftning har kommit på tal. 
Både i motioner (2013/14:Ju308), of-
fentliga utredningar (2010:71) och prop-
ositioner (2004/05:45, 2012/13:111) 
har samtycke vid sex berörts men ännu 
har det inte blivit infört som lag. Det 
har oftast ansetts vara svårt att bevisa, 
svårighet att veta hur parternas vilja 
kommit till uttryck, oförutsägbarhet och 
att en modifiering av nuvarande lagtext 
hade varit bättre.

Vad skulle då bli annorlunda om det kommande 
förslaget passerar riksdagen och blir lag? Fokus skulle 
skiftas till att se om en handling var tillåten istället för om 
den var otillåten. Bedömningar om ett utnyttjande av en 
skyddslös ställning hade skett skulle inte längre behövas. 
Det skulle inte heller längre vara möjligt att svara frågan 
”Ville den personen ha sex med dig?” med ”Ja, jag tror 
det”, något som är möjligt (och inte så ovanligt vid friande 
våldtäktsdomar) idag. Allt som skulle krävas för att uppsåt 
till brott skulle föreligga är att ett samtycke aldrig uttalats 
och att avgöra om en handling blivit uttryckligt tillåten är 
lättare än att avgöra om en handling är otillåten. 

Detta skulle i och för sig inte göra de så kallade ord-
mot-ord fallen enklare att utreda, alltså när vardera partens 

utsaga är det enda domstolen har att utgå från. Nu kan den 
ena parten påstå att det förelåg samtycke mellan dem, när 
den andra hävdar att så inte var fallet. Visserligen ter det sig 
konstigt att en person som samtycker till något ändrar sig i 
efterhand och det kan bli svårt att förklara varför en person 
skulle anmäla ett brott om den gett samtyckte till det innan. 
Varför skulle en person som samtyckt till något anmäla det 
i efterhand? Detta i sig anser jag däremot inte skulle räcka 
som bevis på grund av att ord fortfarande står mot ord, 

men det ska naturligtvis vara en del i en 
helhetsbedömning där man ser till båda 
parternas trovärdighet och så vidare. Det 
finns vanligtvis inte så mycket annat att 
gå på i våldtäktsmål eftersom de absolut 
flesta våldtäkter sker utan vittnen i 
någons bostad. 

Tycker då jag att vi bör ha ett sam-
tyckesrekvisit? Å ena sidan så kommer 
troligtvis fler våldtäkter som inte hör till 
normen klaras upp och leda till fällande 

domar, som till exempel gruppvåldtäkter eller då det finns 
vittnen, ett mål som skulle kunna fått en annan utgång är 
gruppvåldtäktsmålet som skedde på en studentkryssning 
tidigare i år, då det fanns andra närvarande än målsägande 
och misstänkta. Men tyvärr så tror jag inte att man kom-
mer komma åt de allra vanligaste och de absolut svåraste 
våldtäkterna att utreda. De som sker i hemmet. Visser-
ligen kan ett samtyckesrekvisit få en psykologisk effekt 
och förhindra fler våldtäkter innan de ens sker, men den 
diskussionen kan kräva ett examensjobb för att utredas 
någorlunda tillfredsställande. Samtyckesrekvisitet kanske 
inte gör att alla fall blir enklare, eller ens möjliga, att lösa. 
Men om samtyckesrekvisitet får så mycket som en person 
som begått våldtäkt mer fälld än om vi inte hade haft det så 
är det självklart att det är något vi måste ha.
 Emil Danielson Nykänen, T5

Samtyckesrekvisitets  
vara eller icke vara?

§

AKTUELLT

”  Att sam-
tycke till sex 

inte är ett krav 
idag känns väldigt 
konstigt att skriva

Den finns inte i skrivande stund. Lagen som kommer innebära att samtycke krävs vid 
sex. Men regeringens utredare har i sin nya utredning (SOU 2016:60) föreslagit en 
ändring till sexualbrottslagstiftningen som ska innehålla ett uttryckligt samtyckeskrav. Att 
samtycke till sex inte är ett krav idag känns väldigt konstigt att skriva, men våldtäkt är ju 
brottsligt så hur hör det ihop?
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De flesta av oss på programmet kom tillbaka till 
Umeå medan de flesta av de nya studenterna 
aldrig varit här innan. Det är en form av omstart 

och en nystart för samtliga. Ny stad, ny utbildning och ny 
gemenskap eller ny termin, nya rättsområden men med 
samma gamla goa klasskamrater. 

Våra nya ansikten på programmet hoppas jag snabbt 
kommer in i gemenskapen och börjar träffa folk även utan-
för sin termin. Kanske har sådana kontakter redan knutits 
under insparken? Hur som helst blir 
studietiden roligare när man vågar ta 
för sig och lämna sin comfort zone. 
Därav vill jag härmed ge alla nya stu-
denterna 5 allmänna råd på vägen för 
att klara sig här i Umeå:

1 § Engagera er
Att engagera sig i en ideell förening 

såsom Juridiska föreningen, ELSA, 
Amnesty, Kvinnojouren m.fl. är oer-
hört kul och utvecklande. Det kan låta 
klyschigt att säga men att tillsammans, 
i ett lag, jobba mot ett gemensamt mål 
är något jag önskar alla med lite driv 
för det är här man träffar personer 
med samma engagemang, vilket är väldigt inspirerande. 
Under mina knappa 2,5 år på programmet har jag hunnit 
med att vara såväl Sportmästare i Juridiska föreningen som 
en av de som är projektansvariga för Juristens dag. 

2 § Köp inte kebab
Kebaben här i Umeå är inte i närheten av vad den är i 

södra Sverige. Det är ärligt talat ett skämt att ens kalla det 
kebab. Stans bästa enligt mina empiriska undersökningar är 
hittills på caféet i Humanisthuset. Det är faktiskt en kebab 
som är värd namnet. Dock går det rykten om att Baloo nu 
skaffat en kebabsvarv vilket jag ännu ej hunnit testa!

3 § Skaffa en varm jacka och rejäla vinterskor
Det är kallt. Det blir kallare. Det blåser utöver det vilket 

ger en ökad kyleffekt. Förbered er helt enkelt. Winter is 
coming. 

4 § Skaffa en cykel
Få städer är lika cykelvänliga som Umeå. Du tar dig över-

allt inom 20 min med en cykel. Det går rykten om att ”på 
vintern kan man väl inte cykla?”. De 
som säger det har inte testat. Umeå 
har en väldigt bra vinterväghållning 
på samtliga cykelvägar. Ett tips kan 
ändock vara att skaffa ett dubbdäck till 
framhjulet cykeln! 

5 § Var dig själv
Kanske det viktigaste rådet av alla. 

Som ny student kan man vara osäker 
och vilja passa in i gänget. Mitt tips 
till dig är att våga vara dig själv för 
här uppe är min uppfattning att alla 
får plats, oavsett personlighet eller 
intressen. Du kommer hittadin typ av 
människor du går ihop med. Förening-

slivet är bra på det sättet för det för samman olika typer 
vid gemensamma evenemang samtidigt som det finns 
specialiserade. Gör det du tycker är kul och innan du vet 
ordet av det har du hittat din klick människor du kommer 
ha fantastiskt kul med kommande studietid, kanske även 
resten av livet! 

Med dessa ord vill jag önska alla, såväl nya som gamla 
studenter, lycka till kommande termin. Tillsammans ska vi 
nog klara även denna nystart.

 Oscar Larsson, T5

 Redaktionschef, de facto

Omstart för vissa – en  
nystart för många andra

§

KRÖNIKA

”  Kebaben här i 
Umeå är inte i 

närheten av vad den 
är i södra Sverige. 
Det är ärligt talat ett 
skämt att ens kalla 
det kebab

Hösten har nu kommit och alla har förhoppningsvis fått en välbehövlig vila under som-
maren. Dock är det många (inklusive mig själv) som jobbat hela sommaren och glömt ta 
semester, men vi har åtminstone fått ledigt från plugget. 
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BILDREPORTAGE

Insparken är alltid ett roligt inslag i början av terminen. Vi på redaktionen har 
därför gått igenom insparksgruppen för att hita lite roliga bilder. Hoppas att ni 
uppskattar dem lika mycket som vi har gjort.  

Bilderna från insparken du glömt bort
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Bilderna från insparken du glömt bort
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Juristinsparken 2016 är ett sånt minne jag tänker 
tillbaka till. För nog är det så, att 2016 års inspark 
blev en av de bästa någonsin. Det blev en inspark 
som engagerade alla som valde att delta, från Julholt 

till Hägglund. En inspark som förespråkade samarbete och 
öppenhet, något som gick väl ihop med temat ”Europeiska 
Unionen”.

Mitt enskilda bästa minne från nollningen var Expe-
dition Europa där varje nolleland skulle ta sig runt Umeå 
och utföra uppdrag i jakt på poäng till den åtråvärda första-
platsen i EU-ristmästerskapen. Umeå och juristprogrammet 
visade verkligen upp sig från sin bästa sida den dagen och 
det ska vi alla vara stolta över.

Årets inspark avslutades lite annorlunda än vanligt. 
Istället för den traditonsenliga finsittningen för nollor och 
faddrar anordnades en bankett där juristprogrammets alla 
terminer var välkomna. Ett mycket bra sätt att bygga broar 
mellan terminer och helt i linje med den öppenhet EU-
temat medfört. Under banketten stod nollelandet Grekland 
som slutgiltiga vinnare i EU-ristmästerskapen och inspar-
ken var över för den här gången. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt del-
tagit i årets inspark.

Särskilt tack till generalerna som planerat och utfört 
insparken för vår skull.

Tack till faddrarna som välkomnat nollorna och visat 
dom att jurister visst kan vara roliga.

Sist men inte minst, tack till alla energiska, fantastiska 
nollor, numera ettor. Det ska bli ett nöje att spendera 6 
terminer till på juristprogrammet med er.

Teckenmarkören i terminens uppsats blinkar fortfarande 
under ”Inledning”. Har jag nu energi att skriva dom första 
orden? Kanske imorgon.

 Joel Olsson, T3

Juristprogrammet 
visade sin bästa sida

Fadderrapporten

§

” Jag vill rikta ett stort 
tack till alla som på 

något sätt deltagit i årets 
inspark. Särskilt tack till 
generalerna som planerat 
och utfört insparken

November har dragit in över landet med besked. Snötäck-
et ligger tungt över taket på universitetet och på vägen hem 
fladdrar levande ljus i fönster. Teckenmarkören i terminens 
uppsats blinkar i det blanka tomrummet under rubriken ”In-
ledning”. I mörkare tider är det viktigt att ha goda minnen att 
tänka tillbaka på. 
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Samling vid fontänen” Vilken fontän?! Hoppas det 
bara finns en i hela Umeå, annars får jag ställa mig 
och köra en Emil i Lönneberga ” Är det nån som kän-

ner igen den här lilla gossen!? Hans far har kommit bort” Tills 
någon claimade mig och jag hade godtroget gått med till den 
vita bilen med kattungar och godis. Tänkt va, hur det hade 
kunnat gå. Så många katter jag hade haft nu då!

Men så var den inte, den där första nollningsdagen. 
Jag visste att jag var i grupp Italien, att jag hade en fadder 

som hette Ellen och vi, hela konkarongen skulle mötas på 
Ica Berghem.

Kvällen tidigare hade jag anlänt till denna nya stad, där 
jag planerar att spendera nära på ett halvt decennium av 
mitt liv. Och därför hade jag inte en aning om vart univer-
sitet låg, eller vart jag skulle. Så i enlighet med Google is 
your friend ( Verkligen inte alltid dock! ) mottot så hade jag 
tagit fram karta och fått en estimerad tid för när jag skulle 
anlända till detta Ica Berghem. 

Men tidsplanen gick fort i stöpet då det byggdes om 
på den enda vägen jag hade. inrutade stängsel stod i vägen 
och ett gult monster till grävskopa motade argsint bort mig 
(jag lovar att den hade siktet inställt på mina hälsenor). Med 
en omväg som heter duga, hälsenor intakta och stressen i 
magen så sprang den lilla -om ens befintliga- tidsmargin-
alen jag rörde mig med iväg. 

Jag passerade över campus, såg människor i gula jackor 
hoppa runt på fontänen och älgade vidare, Ica, Ica, Ica. När 
jag väl anlände var jag sen, högröd i fejset och genast konfron-
terad med en av de sociala situationer som jag är kass på, att 
vara den sista in i ett sällskap. Hur ska en hälsa då? 

Jag hafsade mig runt i cirkeln av människor, blandade 
ihop namn och hälsade på samma person två gånger. Det 
var alltså vi som var Italien. Detta var min nollegrupp. 

Vi började gå i samlad trupp mot de övriga grupperna, 
mot fontänen. Stämningen där alla är spända men ingen 
låtsas om det, när det småpratas med var och varannan per-
son, samma frågor samma svar om och om igen. Ett halvt 
decennium, vad har jag gett mig in på?

Snart var vi där, vid den fontänen, vid de gula jackorna. 
Flockandes, skockandes och flackandes, blivande jurist-
studenter blandade med de som var i våra skor för ett år 
sedan. Oh sweet sweet gruppsykologi, majoriteten höll 
sig i sina sedan innan tilldelade grupper Nederländerna, 
Danmark, Spanien, Italien, Grekland, Irland, Tjeckien och 
Tyskland. 

I samma flotta, olika båtar. 

Med startskottet i en lagom snäll liten tipspromenad, 
där varje fråga gav mig känslan ”borde jag veta detta!??!” 
men lugnades av att det inte var någon annan heller som 
hade koll. Så eskalerade det fort. Vi svetsades samman i 
hur asbra koll vi hade på populärkultur på de otaliga quiz-
zen, vi mötte varandras mest frustrerade jag över en jädra 
palljäkel som hatade oss, vi sprang yra med glas på brickor, 
det fångades tomater på huvudet i en hink och det skrevs 
dikter. Oh sweet sweet gruppsykologi, vi blev La familia! 

Mitt bland alla dagliga uppdrag, jakter på pokémons och 
poäng, mellan att fråga faddrar fråga på fråga angående utbild-
ningen, att skaffa boenden och gå vilse i vår ( för somliga) nya 
stad, (försök till) stängningar, dansa på fabriken i neonlysande 
band och stinkande nolletröjor. Så gavs vi en språngbräda, vi 
fick några personer som var extra våra, någon att sitta bredvid 
på den där första föreläsningen där hälften skrev så det snar 
på blev hål i anteckningsböckerna, andra kände en inre panik 
sprida sig, det går för fort, detta kommer aldrig gå.  Så fanns 
det dem, dem som roat smålog åt sina kurskamrater de som 
visste något som inte vi visste. Kul hörrni! Verkligen. ( En som 
tillhörde de första två grupperna ) 

Med tiden var den där stapplande dagen bortblåst, och 
att föra över baguetter mellan varandras ben var inte orimli-
gare än att kötta ner huvudet i tallrik mjöl efter att ha täckt 
oss i vatten som luktade skaldjur och avföring.  

Nu hittar vi bättre, vi terrar faddrarna lite mindre, vi har 
plockat upp diverse bakfylleknep, några har slängt sina 
tröjor, andra vill spara dem med omsorg, vi är T1 2016.

Tack.
 Celin Grahns Norgren, T1

Några personer som 
var extra våra

§

Nollerapporten

Ett schema späckat med aktiviteter, fyllt med termer jag inte förstod, 
platser jag inte visste vart de låg, människor jag inte kände. Det var allt 
jag hade, det var hela min bild om nollningen. Denna nollningsperiod jag 
hört om av vänner som gett sig huvudstupa in i studentbubblan. Den 
intensiva, utmattande, jävligt roliga starten, som för att fira att en äntligen 
bestämt sig för att börja plugga. 
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Rex Granat Arousell T7,
1. Jag koller en del på TV, favorit-
programmen är allt som går på 
Discovery Channel i synnerhet de 
töntiga överlevnadsprogrammen. 
Sport i allmänhet fotboll i synnerhet 

är också ofta på där hemma
2. Jag anser att radio och tv-licensen är bra då det ger oss ett 
extremt brett utbud. Att det sen kostar nästan lika mycket 
som dem största privata leverantörerna som har extremt 
stora avtal som t.ex viasat med de flesta av dem stora ligorna i 
fotboll, Champions League och NHL blir absurt.

Joel Lindkvist, T5
1.  1 Jag föredrar att se via dator då 
jag själv kan bestämma tiderna på 
det jag vill se. Kollar mest på serier 
och favoriterna där är väl The Walk-
ing Dead, Game of Thrones och 

även Suits (för de mörka stunder då man behöver 
tända "juristlågan" igen, haha!)
2 Åsikter om radio och tv-licensen är väl att det är 
till ett bra syfte de tas in, men samtidigt är det kanske 
inte alla som betalar som verkligen drar nytta av det 
och vice versa vilket jag kan tycka blir lite skevt.      

Amanda Adolfsson T5
1. Jag brukar kolla på TV i den mån att 
jag har min apple-tv inkopplad. Dvs jag 
kollar främst på netflix eller viaplay. Det 
händer dock att jag tittar på vanlig TV 
och då är det nyheterna/nyhetsmorgon. 

2. Det är väl, till viss del, rättvist att endast dom som äger 
och använder TV är med och finansierar den biten. Dock 
känns det som att färre ser på TV och snart kommer folk 
endast streama eller betala för netflix eller dylikt. Det känns 
då märkligt att det ska betalas TV-avgift för att finansiera 
något man inte använder sig utav. 

Olivia Åman, T7, 
1. Jag brukar faktiskt inte titta på TV, 
för att lura just Radio- och TV-tjänst 
så jag jag lagt den lilla stab jag har 
i en IKEA-kasse längst in i förrådet. 
Där kommer de aldrig hitta den.

2. Jag har inte direkt brinnande åsikter kring Radio-
och TV-licens - jag uppskattar Public Service och 
tanken om obunden rapportering och det ter sig 
ganska givet att det krävs någon form av finansiering, 
däremot tycker jag inte att just JAG måste betala en 
fjärdedels CSN om året för kalaset. Därav TV i förrådet.

§
Avgiften är i skrivande stund 2 216 kronor per år och motiveras bland annat med 

”fördelarna att ha en oberoende radio och TV”, alla som har en TV i sitt hem ska 
enligt lag betala denna avgift – oavsett vad man använder TV:n till. 

1. Brukar du kolla på TV? Har du några favoritprogram?
2. Vad har du för åsikter om radio- och TV-avgiften? 

DE FACTO FRÅGAR

Vad tycker jurister om tv-avgiften?

§
§
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Martin Sahlin,T5
1. Jag har ingen TV-mottagare i mitt hem. 
Jag har nog inget favoritprogram, men 
det finns många program som jag inte 
tycker särskilt mycket om: Amerikanska 
”dokumentära” program om skogshug-

gare, bilmekaniker, lastbilschaufförer, fiskare m.m.  
2. Jag tycker radio- och TV-licensen fyller en bra funktion; radio 
och TV som inte är helt beroende av tittarsiffror och därmed 
vinst.  Jag håller med om att SVT och UR ska vara oberoende 
– men finansiera kanalerna genom skatten! Domstolarna 
finansieras genom skatten, men det är väl få som ifrågasätter 
deras oberoende?

Peter Stattin T5
1. Kollar nog aldrig på vanlig tv. Jag 
använder mest olika streamingtjän-
ster på internet, framförallt svtplay.
2. Reklamfri och oberoende radio 
och tv är utmärkt och särskilt viktigt 

i en tid där allt fler väljer nyhetskällor efter sina åsik-
ter. Personligen tycker jag att tv-avgiften ska finansi-
eras via skattsedel och utformas på ett sådant sätt att 
dess oberoende fortfarande kan garanteras.

Disa Thorsvad T1
1. Nja faktiskt inte. Mer av en Net-
flix 'n' chill person. Behöver kunna 
starta serien när jag vill se och inte 
när TV:n vill visa det.
2. Jag anser att fria medier är bra 

men tycker väl att det borde bakas in i skatten, unge-
fär som kyrkoskatten. Tror det blivit mindre bråk om 
det då.

Henrik Hylén  T1
1. Jag kollar absolut på TV, dock 
framförallt mer Netflix, Viaplay och 
Cmore. Inte så mycket de vanliga 
kanalerna längre. Favoritprogram 
utöver sport, skulle nog vara Mod-

ern Family.
2. Tycker egentligen den är väldigt gammalmodig och 
känns lite som att den bara är där för de ska tjäna en 
extra slant. Lite löjlig. 

Emma NilssonT5
1. Hösten är en riktig tv-period för 
mig, då kollar jag gärna tv på kväl-
larna. Det absoluta favvoprogram-
met är Sveriges mästerkock!
2.  Jag tycker det är viktigt med 

public service därav är det självklart för mig att även 
betala radio- och TV-licens. Det finns dock många 
utvecklingsmöjligheter för public service, men vi kan 
lämna det där... haha!

Hanna Kriss,  T5
1. Jag har ingen TV, så där blir svaret 
nej. Däremot blir det mycket serier 
på Netflix, som till exempel Suits 
och HoC, men även en del gamla 
godingar som Gilmore Girls.

2. Jag tycker det är bra att den finns, både SVT och SR 
gör väldigt mycket bra program, jag är själv väldigt förtjust 
i P3 Dokumentär till exempel. Däremot tycker jag att den 
borde vara progressiv, så att de som har lägre inkomst, tex 
studenter och pensionärer, får betala mindre, och de som 
har högre inkomst, så som akademiker, får betala mer. 

Vad tycker jurister om tv-avgiften?

§
§

§
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Nere längsmed älven ligger Hamnmagasinet som majoriteten 
av tiden är ett kulturcentra, men de tre första söndagarna i 
varje månad, då är det Folkkök. Denna helt ideellt drivna 
rörelse har funnits i Umeå sedan 1999, och nu sen några år 
tillbaka håller det till i Hamnmagasinet.

För 25 kr kan du köpa vegansk mat och slå dig ner i den 
brokiga inredningen. Längsmed fönstren står bruna soffor, 
i par med ryggen mot varandra bildar de små bås. Ryggpar 
bord ryggpar. 

Det är rörigt och ombonat, med udda stolar och möbler 
som ser ut att komma lite varstans ifrån. Det kanske inte är 
genomtänkt och designat för ögat, men det är genomsyrat 
av välvilja, gemenskap och glöd. En liten stjärnhimmel av 
ljusslingor i nät sträcker sig över några av borden.

Folkköket glöder som de sista kolbitarna i lägerelden, 
ständig värme.  

Jag hör tyska, franska, engelska och svenska, det skrattas 
och skramlas. Runt om på borden står tomma tallrikar, och 
runt dem sitter människor med fulla magar och samtalar, 
några spelar tre-i-rad, andra diskuterar USA’s kommande val. 

Idag serverades lasagne, och för den som var på plats ti-
digt även glassagne. (Det var inte jag, har enbart hört ryktena 
angående detta fenomenala påhitt) 

Ett barn jollrar runt, här är Kånkenryggsäckar och 
funktionskläder, det är tishor med statements, här finns sk-
jortor och västar, här finns träningskläder och klackskor, här 
pratas det om nya scarfar och gamla minnen. 

Alla är välkomna.
Jag pratar med Sara, hon sitter i turkos tröja med ” 

Djurhemmet Tigerharen” utskrivet över bröstet  vid disken 
och välkomnar alla som kommer in, kollar swishbetalnin-
gar och räknar dagens besökare. Sara berättar att konceptet 
med Folkkök finns runt om i Sverige och att ett av målen är 
att introducera vegansk mat för allmänheten. att det inte är 
krångligt eller svårt, att det är gott seitan och att det är till 
för alla.

Folkkök är som ett nätverk, ett organiskt nätverk som le-
ver och andas med de volontärer som engagerar sig. Det 
drivs helt utan vinstintresse och pengarna de får in går åt till 

nästa veckas folkkök, överskottet skänks till organisationer 
eller människor som jobbar för djurens rättigheter.  

Det är mellan 100 och 200 människor som kommer för att äta och 
umgås de helger de har öppet, många är nya, en del är sporadiskt åter-
kommande, och så finns det dem som i princip alltid är där. Sara berät-
tar om ett äldre par som nästan jämt kommer för att äta av den goda 
maten. de kommer tidigt, äter av maten och dricker av kaffet.

För Sara har folkkök snart på blivit en del av hennes 
identitet, i åtta år har hon varit med. Till en början som 
besökare men snart som volontär och hon är nu en av de 
som varit med längst, även om det verkligen finns de som 
hållit på längre än vad hon har. Ansvaret för att planera 
söndagarna är på ett rullande schema och det är 1-2 per-
soner per gång som ansvarar för att det finns recept, varor, 
personer uppskrivna på schemat. Men alla hjälps åt såklart. 

Vi fortsätter att prata om veganism, om vilket nav folkkök 
har blivit, vi pratar om att flytta till Umeå och om vintern jag 
ännu inte mött. 

Så måste Sara fortsätta jobba, och jag vänder mig från dis-
ken för att se att de allra flesta har gått, avfolkat. De har ställt 
sina tallrikar i diskställen och begett sig ut i hösten. 

Vi ses nästa vecka.
Celin Grahns Norgren, T1

Reportage

” Idag serverades la-
sagne, och för den 

som var på plats tidigt 
även glassagne. (Det var 
inte jag, har enbar t hör t 
ryktena angående detta 
fenomenala påhitt)

Det är en snårigt kylig söndag i Umeå. Det går inte längre att låtsas som om det är sensom-
mar ens lite. Löven ligger på marken i drivor av frasiga rostiga minnen. 

§

Vill introducera vegansk mat
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FLYGFÄRDIG?

Under våra vingar hittar du många av Sveriges mest fullfjädrade experter inom 
affärsjuridik. Kanske ser du din framtid här när du ska landa på ditt första jobb? 
 På Vinge får du utrymme att växa. Både som människa och i din yrkesroll. 
Hos oss gäller verkligen att the sky is the limit.
 Varje klient och uppdrag är mer eller mindre unikt. Därför behöver vi mång-
sidiga jurister. Hos oss är det du som är skillnaden. Vi trivs bäst när vi får kavla 
upp ärmarna och jobba handgripligt. Vår drivkraft är att lösa upp affärsmässiga 
knutar, inte att producera tjocka pm. 
 För oss handlar det om att hitta rakaste vägen. Fågelvägen.

Stockholm   Göteborg   Malmö   Helsingborg   Brysselvinge.se/karriar
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