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de facto. Repro och tryck
Helhet reklam AB
Helhetreklam.se

Hej och välkomna till mitt sista nummer av de Fac-
to. Förhoppningsvis har ni haft en trevlig jul med 
nära och kära, och är nu redo att avsluta terminen 

med lite tentaplugg eller uppsatsinlämning. Men det är re-
dan nytt år och ur ett världsperspektiv kan vi väl hoppas att 
2017 blir bättre än året som gått. För 2016 har varit kantat 
av humanitära katastrofer, ökad rasism och politiska oro-
ligheter. Men trots det har det funnits ljusglimtar. Men jag 
ska inte orda för mycket om det, lite längre fram i tidningen 
har en av våra medlemmar summerat världsläget 2016.

Vi har även en årskrönika över sportvärlden, med fokus 
på Umeås fotbollsklubbar, och en renodlad summering 
av året i björkarnas stad finns också i numret. Jag ska inte 
försöka mig på att summera förenings år, det gör min 
styrelsekollega Hanna bättre i sin ordförandespalt. Vi har 
även ett härligt bilduppslag från året med JF.

För mig personligen har året varit väldigt upp och ner. 
Vissa perioder har varit mycket tunga, men slutet av året 
har varit helt fantastiskt och jag kommer att få avsluta 
året på ett underbart sätt. Samtidigt som slutet av året har 
varit riktigt bra på ett personligt plan har det varit kantat 
av stress. Så mitt enda mål för 2017 är att bli bättre på att 
planera min tid, ta hand om mig själv och lära mig att säga 
nej. 

För även om det har varit roligt att vara så engagerad 
i JF, först som redaktionschef  och layoutansvarig för den 
här tidningen. Under den tiden hann jag även med att vara 
general och fick privilegiet att träffa massa nya juriststu-
denter som kom hit och var nervösa men hoppfulla inför 
sin studietid. Och även om det känns som det var i går så 
börjar dessa juriststudenter nu termin fyra. Och snart är 
mitt år i styrelsen över. Och efter snart två år av engage-
mang i föreningen kommer jag nu fokusera mer på annat. 

Men oroa er inte, jag kommer nog skriva en text eller två 
även i framtiden. 

Så 2017 kommer inledas med tenta och sedan blir det 
dags att på allvar börja lämna över de Facto till min efter-
trädare. Något som känns både spännande och lite sorgset, 
det kommer kännas konstigt att inte längre vara så involv-
erad i den här tidningen.

Men nu till att summera 2016. Vi har redan pratat lite 
om världsläget, och jag ska undvika att prata om det 
för mycket. Året har tyvärr blivit slutstation för många 
framstående människor. Fantastiska musiker som Leonard 
Cohen, Prince, Maurice White och David Bowie lämnade 
oss. Även Alan Rickman, som för mig alltid kommer att 
ha en speciell plats i hjärtat, dog i början av året. Hans röst 
var fantastiskt, både som Snape och som roboten Marvin i 
Liftarens guide till galaxen. 

Men det dödsfall jag nog kommer förknippa mest med 
året som gått är Muhammad Ali. Inte för att jag är ett jät-
testort fan av boxning. Men för att det känns så tungt att 
någon som var så engagerad i medborgarrättsrörelsen och 
i kampen mot rasismen dog när rasismen är så ständigt 
aktuell.

Innan jag lämnar er vill jag bara snabbt prata om vad 
ni har att se fram emot i det här numret. Förutom några 
utomordentliga årskrönikor så har vi i det här numret en 
helt fantastisk variant av Tim & Torgny testar där våra 
trogna testare har undersökt vad du borde ha med dig på 
tentan när du blir lite hungrig. Det vill du inte missa, det 
kan jag lova. Vi har även lite tips från vår egen 
cykelexpert Olle. Så gott nytt år och hoppas 
att ni alla får ett fantastiskt 2017.

2016 har varit en berg- och dalbana

§

LEDARE & REDAKTION

Andreas Ferelius 
Chefredaktör 

de Facto



Möjligheternas byrå
Vi är mycket glada över att ni juriststudenter utnämnt Mannheimer Swartling till den  
mest attraktiva advokatbyrån fjorton år i rad. Vi rekryterar löpande nyexaminerade jurister  
och träffas gärna 4–6 månader innan planerad examen, välkommen med din ansökan!

Besök oss på mannheimerswartling.se/karriar och facebook.com/mannheimerswartling.

stockholm göteborg malmö helsingborg
moskva shanghai hongkong bryssel new york
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Hej alla medlemmar!
Då närmar vi oss ett nytt år. Sedan jag flyttade upp till 

Umeå så tycker jag att tiden gått så ofantligt snabbt, och 
2016 har inte varit något undantag. Jag börjar mer och 
mer förstå mina äldre släktingar som alltid pratar om hur 
snabbt tiden går. Tänk att mina faddrar nu ska ta examen 
och att mina nollor ska börja läsa termin 6. Helt otroligt.

Om vi blickar ut i världen så har inte media det gångna 
året kryllat av de härligaste nyheterna, tvärt om, men trots 
en många gånger dyster omvärld så har föreningsåret stått 
för några ljusglimtar. Vi har bland annat haft 25-årskalas 
för vårt program, flertalet EPP:er, gästföreläsningar och vi 
har fått nya studenter. 

Närmast på agendan under 2017 är fortsatt arbete med 
vår överlämning till den nya styrelsen. Det är högst tudelat 
att lämna över. Att vara ordförande för Juridiska förenin-
gen har tagit tid och kraft, men också varit väldigt roligt. 
Det är därför med mixade känslor som jag lämnar över 
mitt skötebarn, men det kommer bli bra. Innan jag släpper 
uppdraget helt så är det dock några saker kvar. I januari har 
vi Juristens dag med tillhörande bankett som passande nog 
sammanfaller med att Umeå får vara värdort för de övriga 
juristprogrammen i Sverige. Kort därefter är det dags för 
våra T9:or att ta examen och delta i föreningens största sit-
tande event, examensbanketten. Jag passar på att redan nu 
önska er ett stort lycka till och grattis till er examen. 

Nu blickar vi framåt mot 2017 och jag vill rikta mitt 
varmaste tack till alla medlemmar som har deltagit i 
föreningens verksamhet under året. Kom ihåg att vara 
snälla mot varandra och glöm inte att även om världen 
känns kall och hård så kan den återigen bli varm och mjuk. 

Gott nytt år.

När omvärlden 
skakat har JF haft 
ett bra 2016

”Nu blickar vi framåt 
mot 2017 och jag vill 

rikta mitt varmaste tack till 
alla medlemmar

HAnnA lundkvist
Ordförande 

Juridiska föreningen

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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Andreas Nyberg
Det var en kylig novembermorgon och flertalet juriststudent-
er stod och köade i humanisthuset för att få frukost och fika. 
Juridiska föreningen hade bjudit in åklagare Andreas Nyberg 
för att prata lite om sin yrkesroll och kariärr.
– Vi tycker att vi är spindeln i nätet och dirigenten i brottmål-
sprocessen. Det är vi som i många fall leder förundersöknin-
gar, som inte leds av polis, säger han.

§

PORTRÄTT

Salen är relativt fullsatt, alla sitter med fika eller frukost 
och väntar. Men vi kan inte inte riktigt dra igång än. Som 
sig bör strular tekniken såklart lite. Men efter att vice or-
dörande Tim Prellwitz ryckt in och hjälpt till kan föreläs-
ningen dra i gång. Det är Andreas Nyberg, allmänspecialist 
på åklagarkammaren i Umeå som ska berätta lite om att 
vara åklagare. 

Föreläsningen börjar med en kort introduktion om yrket 
i stort. En åklagare leder utredningar av misstänkta brott, 
beslutar om åtal ska väckas, det vill säga om en rättegång 
ska äga rum, och processar i domstolen. Det är de tre 
arbetsuppgifterna som kokar ner vad en åklagare gör enligt 
Andreas Nyberg.

– Beror lite på vilken typ av fall man jobbar med, men 
jag skulle säga att 50 % av min arbetsvecka är traditionell 
kontorstid, man sitter framför datorn och läser utredningar, 
man fattar beslut. Den andra hälften är möte med polis 
eller förhandlingar i domstol. 

Just samarbetet med polisen är något han lyfter fram som 
en av de roligare bitarna med jobbet.

– Vi tycker att vi är spindeln i nätet och dirigenten 

i brottmålsprocessen. Det är vi som i många fall leder 
förundersökningar, som inte leds av polis. Det är dem som 
är av lite större dignitet, kanske lite mer komplicerade fall. 
Där har vi ett ansvar att samarbeta med polisen. Vi styr inte 
polisens resurser, men vi leder och bestämmer vad som ska 
hända i förundersökningen. Förhoppningsvis gör polisen 
liknande prioriteringar som oss och det är att av de arbet-
sområden jag tycker är roligast som åklagare, säger han.

Andreas nyberg började sin bana som jurist med 
att studera i Lund. Det var en fotbollskompis till honom 
som redan pluggade där som fick honom att söka. När 
utbildningen startade hade han ingen direkt idé av vad en 
åklagare sysslade med. Det var under tingstjänstgöringen 
han fick upp ögonen för yrket. 

– När jag själv var student hade jag ingen aning om vad 
åklagare jobbade med. Utan det var när jag satt ting som 
jag fick upp ögonen för att jobba som åklagare. Det var då 
som jag förstod vad en åklagare gjorde. Det var då som jag 
tänkte att det här verkar vara det mes intressanta man kan 
jobba med som jurist.



de facto | nr 4, 2016  |

8

ANDREAS NYBERG

Efter utbildningen satt Andreas ting i Linköping och 
sen började han som åklagaraspirant i samma stad. Det 
var mycket trafikärenden då trafikpoliserna i Östergötland, 
enligt honom, var väldigt nitiska. 

– Trafikmål är ofta en utmaning i sig. De mål som går till 
rättegång, där är det ofta personer som är väldigt engag-
erade i sitt fall. Att dem inte vill betala 2 000 kronor för 
att inte ha haft bälte på sig. De driver de här frågorna med 
väldigt stor inlevelse, säger Andreas Nyberg och får ett par 
skratt från publiken.

För den som vill bli åklagare är 
ett tips att söka praktik på en åkl-
agarkammare. Det finns dessutom 
möjlighet att under tingstjänstgörin-
gen ta ett halvår på en åklagarkam-
mare. När du sedan, som Andreas 
Nyberg, börjar jobba efter tingstjän-
sten är det som åklagaraspirant, en 
form av provanställning. Efter det 
får du en anställning som assis-
tentåklagare, en titel som Andreas 
Nyberg inte tycker är helt rättvisande.

– Jaha, är jag assistent åt någon? Det är man inte. Du är 
en självständig åklagare. Titeln lever kvar sen gammalt och 
jag tycker själv att den är lite missvisande. Du assisterar inte 
någon annan åklagare utan du är självständig redan då men 
du är under en sorts utbildning.

Efter tjänsten som assistentåklagare, som innehåller 
totalt 15 veckor av utbildning, kan du jobb som kam-
maråklagare. Sen finns det stora möjligheter att nischa sig. 
För den som är intresserad av IT finns det möjligheter att 
spinna vidare på det. Något som Andreas Nyberg menar 
aldrig var aktuellt för honom, och hänvisar till teknikstrulet 
i början av föreläsningen. 

En annan möjlighet är för att få lite mer varierade 
uppgifter är olika externa uppdrag. Andreas undervisar 
bland annat på polishögskolan här i Umeå, med fokus 
på ungdomsbrottslighet. Ytterligare ett spår att följa är 
chefsspåret. Ofta rekryteras cheferna inifrån, även om du 
som chef  inte jobbar operativt utan det är en administrativ 
post.

– Man kan vara en väldigt bra åklagare men inte en så 
bra chef, och det har väl funnits exempel på det. Sen kan 
man vara en mindre bra åklagare men en väldigt bra chef, 
finns exempel på det också, säger Andreas Nyberg.

Efter att du varit kammaråklagare finns det möjligheter 
att bli specialist. Det finns ekobrottsspecialister, speciali-
ster på sexualbrott, på trafficking och så vidare. Andreas 
Nyberg har en liten märklig specialisering som innebär att 
ha fokuserar mycket på bland annat mängdbrott. 

– Allmänspecialist, vad gillar ni det ordet förresten?, 
säger han frågande och publiken brister ut i skratt. (Kom 
aldrig och säg att jurister inte har humor.

Men åter till Andreas karriär. Efter tiden i Linköping fick 
han jobb på åklagarkammaren city, i centrala Stockholm. 
Det är den största kammaren i Sverige med runt 60 åkl-
agare. Där fick han bland annat rycka in på immaterialrätt-
savdelningen, något som han inte var helt bekväm med.

– Det var en specialiståklagare som var föräldraledig så 
då fick jag hoppa in. Jag väckte inte ett enda under den 
perioden. Det var bara att försöka se ut som man förstod 
materian.

Norrort blev nästa anhalt. Norrort är alltså de norra 
delarna av Stockholm, och innefat-
tar bland annat Arlanda. Något som 
gjorde att det var väldigt mycket 
narkotikabrott och smugglingsären-
den. Men det var även en del grova 
våldsbrott, bland annat en skjutning 
som Andreas Nyberg minns väl. 

– Det var chefen för polisens 
grova brottsavdelning norrort. 
Hennes två söner var huvudmis-
stänkta i det målet och jag fick ta 

det ärendet för jag var ny på norrortskammaren och hade 
ingen relation till henne, säger han och fortsätter:

– Hon förflyttades in till city då och började som 
utredare där. Båda sönerna dömdes, den ena dömdes för 
försök till mord. Det var många frågor där som var svåra 
att hantera. Hon hade ett väldigt stort engagemang i fallet 
eftersom det var hennes barn som var misstänkta. Hon 
hade väldigt stor insyn i hur arbetet går till praktiskt, säger 
han.

Att bli åklagare är inte något som passar alla. Egenskaper 
Andreas Nyberg lyfter fram som viktiga som åklagare är 
bland annat god samarbetsförmåga. Förutom samarbetet 
med polisen måste du kunna samarbeta med domstol och 
andra externa parter, som exempelvis socialtjänsten. För att 
försäkra sig om att de får rätt personer ser rekryteringspro-
cessen lite speciell ut. 

– Innan du blir anställd som åklagare får du genomgå 
psykologiska tester. Blir utsatt för intervjuer, det inhämtas 
referenser. Ganska gedigna tester som man får genomgå. 
Det har väl ändrats under åren, när jag anställdes 2004 var 
det precis i uppstarten. Innan dess var det mer ett traditio-
nellt anställningsförfarande. Man försöker skruva lite på 
de där testerna, vi vill ju ha inte bara de som är dem bästa 
juristerna utan de som är bäst lämpade för åklagaryrket, 
säger han.

Åklagaryrket är många gånger väldigt fritt, vilket 
Andreas gillar. Han bestämmer mycket över sin egen tid, 
och kan även arbeta en del hemifrån de gånger det passar 
honom bättre. 

– Det är ett fritt jobb på så sätt att som åklagare så styr 
du över din egen tid. I vissa perioder behöver du jobba 
mer, i vissa perioder kan du jobba mindre. Och då är det 

"Det kanske till och med är för lätt att   tänka bort människor på något sätt"

§
”  Juridiken var  

  kanske lättare 
på den tiden, så det 
var inga problem
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"Det kanske till och med är för lätt att   tänka bort människor på något sätt"

§

inte en chef  som säger åt dig att du måste vara på jobbet 
mellan 8 och 17.

– Chefen fördelar ärenden. Men när jag har fått ärende så 
är det jag som bestämmer över det. Där har chefen inget in-
flytande. Chefen kan inte säga att jag tycker att du ska driva 
den här förundersökning på det här sättet, säger han.

Andreas berättar även om en speciell arbetsdag när han 
arbetade på city åklagarkammare. Det var i mitten av 00-talet 
när det var stora nazistdemonstrationer i Salem runt den 
9 december varje år mellan 2000 och 2010. Sista året för 
demonstrationen, alltså 2010, var Andreas Nyberg särksild 
åklagare vid demonstrationen. 

– Det som händer då är att du sitter tillsammans med 
polisen, i det här fallet i en bunker under polishuset på 
kungsholmen. Du har en hel stab med poliser som arbetar 
med underättelse och minutoperativ verksamhet och som 
åklagare sitter du och ska fatta strategiska beslut och var 
resurserna ska vara. Händelser som inte kan hanteras den 
normala jourverksamheten, säger han.

Men 2010 var inget vanligt år för demonstrationen. Föru-
tom att det var den sista så sammanföll den med en annan 
stor händelse. Demonstrationen i sig var lugn, men under 
kvällen den 11 december så var det en bil som sprängdes i 
centrala Stockholm.

– Samtidigt så sprängde sig den här självmordsbombaren 
i centrala Stockholm. Först sprängde han en bil på norra 
delen av Drottninggatan och sen så sprängde han sig själv 
på Bryggargatan. Så det blev väldigt intressant att se hur in-
satsen som var inriktad på demonstrationen i Salem helt in-

riktades på den här händelsen i centrala Stockholm. Nu blev 
det inte så mycket att göra för mig, här var gärningsmannen 
död. Utredningen togs sen över av särksilda åklagarkam-
maren, berättar Andreas Nyberg.

Föreläsningen avlsutades med att han gick igenom 
två olika fall han arbetat med, som båda var speciella på sina 
sätt. Dels var det ett gammalt mord i Husby som cold case-
gruppen tog upp. En man som var gräsänkling över helgen 
hittades död i sin lägenhet. Över 20 år senare fick Andreas 
Nyberg vara med och åtala två personer för brottet. Det var 
ett par som de misstänkte hade dödat mannen tillsammans, 
och de åtalades för mord. Domstolen konstaterade att de 
hade dödat mannen, men det var inte mord utan dråp, vilket 
var preskriberat så därför dömdes de inte. Men trots det var 
Andreas Nyberg nöjd med utgången och att få bringa klar-
het i vad som hänt, om inte annat för mannens sambo som 
varit borta den helgen och som undrat vad som hänt.

Han berättade även om ett rån på Hotell Lappland 
i Lycksele, där det fanns så mycket bevisning att fallet 
nästan löste sig självt, något som enligt Andreas Ny-
berg är väldigt ovanligt. Tyvärr har jag inte utrymme att 
försöka redogöra för de här fallen, och det blir nog inte 
samma sak i text som när Andreas stod och berättade 
med hjälp av bilder för förundersökningarna. Men jag 
tror att vi alla som var på plats kan enas om att det var en 
spännande föreläsning.

 text: Andreas Ferelius, t5

 Bild: Emil danielsson nykänen, t5
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tim & torgny testar  tentasnacks

Ris a la palta: Risifrutti, palt och vitaminwell.
smak: Jamen det var ju jättegott! Riset och palten kom-
pletterar varandra väl. Sylt ingår dessutom även i den 
mest klassiska klassen av palt-tillbehör.
smidighet: Palten kan man likt ett äpple snabbt och 
smidigt slänga ner i sin väska. Tim och Torgny rekom-
menderar att man mikrar sin palt i förväg på grund av 
de långa mikroköerna under tentalunchen. Smöret kan 
dock göra så att man blir kladdig om fingrarna och man 
riskerar därmed att pennan slinter i ett kritiskt skede. 

Ändå fett värt. Vitamin Well Defence smak av citrus/
fläder kanske inte var perfekt tillsammans med resten av 
paketet men den går att panta!
Energiboost: Energin från kolhydraterna i riset över-
mannas snabbt av den kompletta paltkoman. Stressen 
och virrigheten förbyts med lugn och en stor trötthet, 
frågan är egentligen vad som är värst för ditt tentaresultat.
Pris: 77 kr
Betyg: 4/5

14 dagars intensivt pluggande är avklarat, du är redo. Ten-
tapärmen är klar, pennorna är vässade, lagboken är putsad. 
Men du har det viktigaste kvar. Tentasnacksen. Vad väljer du 
för att hjälpa dig genom de 6 värsta timmarna i ditt liv?

§
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tim & torgny testar  tentasnacks
lördagspaketet: Lösgodis, snickers 
och Memetin Dew.
smak: Tim är en riktig godisexpert. 
Han har under många år av systema-
tiskt och empiriskt testande tagit fram 
den optimala godisblandningen ni ser 
framför er. Vi kan inte lova att det blir 
lika gott när väljer själva men Tim finns 
att kontakta via Linkedin för eventuella 
konsultuppdrag.
smidighet: Även om det är lätt att 
sträcka ned handen i påsen kan det 
orsaka en del prassel vilket inte brukar 
uppskattas i tentasammanhang. Över-
siktlighet och effektivitet är ju däremot 
mycket viktigt vid examenstillfället så 
Tim och Torgny rekommenderar därför 
att man häller ut sitt godis på tentabor-
det för maximera dessa faktorer och 
undvika ovan nämnda prassel!
Energiboost: Se till att ha en stor 
påse för dippar sockerkurvan är du 
dödens. Kaputt. Finito.
Pris: 65 kr
Betyg: 3/5

sommarpaketet (eller GlAs-
siiiiiiiiiGt): Glass, citronläsk och Red Bull.
smak: Smak av ljus mitt i den mörkaste 
tentavinternatten. Sanpellecrinon var en riktig 
hit, Torgny teleporterades till en strand i 
södra Italien och hann tyvärr inte tillbaka till 
Sverige innan skrivtiden var slut. (Santapelika-
no did not pay for this message vi lovar)
smidighet: Nej, eller ”Helvete allt har 
smält över min sakrättsfråga.”. Sommarpake-
tets uppenbara brister kan undvikas om du 
tänkt blanka och inte behöver vara på plats 
i 20 minuter eller helt enkelt känner för att 
öppna tentan med en glass.
Energiboost: Under förutsättning att du 
faktiskt får i dig någonting är effekten snarlik 
den av Lördagspaketet.
Pris: 52 kr
Betyg: 2/5

§
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§
Milk n’ Cookies: Mjölk och kakor.
smak: Det finns en anledning till att mjölk och kakor 
passar ihop, det är nämligen supergott. De aningen torra 
kakorna backas stadigt upp av sin schyssta kompis mjölk, 
som tillsammans gör att din smakupplevelse blir kom-
plett.
smidighet: Att ta med ett litet mjölkpaket är enkelt. 
Likaså ett paket kakor. Till skillnad från kärleken så har 

mjölkpaketet tyvärr gränser. Här uppstår ett problem 
som blir blött och kladdigt att lösa (Se bild). Ta med ett 
glas till mjölken för att kunna doppa loss på allvar.
Energiboost: Måttlig. Lightvarianten av lördagspake-
tets vansinneskurva. Observera dock att: "Mjölk är tungt, 
ett paket väger ett helt kilo" - Tim Prellwitz 2016
Pris: 18 kr! Ekonomiskt!
Betyg: 2/5

Far jag kan inte få upp mitt 
tentapaket. Naturgodis, kokosnöt, 
kolsyrad ingefärsdryck.
smak: NNNnnnnnnnötallergiker kan 
bara drömma om att få hugga tänderna 
i något så ljuvligt som detta fantastis-
ka naturgodis. Sött, men inte för sött, 
mjukt, men inte för mjukt. Smak av 
lagom nice helt enkelt.
smidighet: Ingefärsdycken är kapsyl. 
Kokosnöten är inte kapsyl, men den 
är istället kokosnöt. Nötallergiker kan 
dessutom bokstavligt talat dö av att du 
har med dig detta på tentan. Vållande till 
annans död = sjukt osmidigt!
Energiboost: Far jag kan inte få upp 
mitt tentapaketet ger naturlig energi 
som börjar i hjärtat och sakta men 
säkert omfamnar resten av kroppen. 
Boosten är tillfredsställande och långva-
rig, nästan lika omfattande som energin 
du gör av med för att få upp paketet.
Pris: Livet är ovärderligt.
Betyg: 3/5

TIM & TORGNY TESTAR
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§

Fredagspaketet. Chips, Ginger Joe och 
ölkorv.
smak: Chips öl och ölkorv är en välbe-
prövad kombination. Vid inköp av allt för 
mild ölkorv: krydda till det hela på ett annat 
sätt och dela korven med din tentagranne! 
Denna variant av Ginger Joe är dessutom 
alkoholfri och därmed lika passande på ten-
tan som på tentafesten. (Varning! Precis som 
ingefärsdrycken är även Ginger Joe kapsyl!)
smidighet: Paketet med klart högst 
prasselfaktor. Köp med billiga öronproppar 
från Claes Oelsohn och dela ut till dina 
tentagrannar eller avstå fredagspaketet i ten-
trafiken. Se även ovanstående kapsylvarning.
Energiboost: Fredagsfeeling gör dig lätt 
och ledig så att du ledigt och lätt gör BA. 
En avvägd balans mellan snabb och långsam 
energi som boostar måttligt mycket, måttligt 
länge.
Pris: 86 kr
Betyg: 3/5

Gröna vågen (Eller straight edge 
baby): Bloody Marymix, körsbärstomater, 
gurka och vitaminwell.
smak: Äntligen ett sockerfritt paket! När 
tungan tagit stryka av 6h snickers helar gurka 
munnen och återställer dessutom kroppens 
vätskenivå. Med Bloody Marymix i pake-
tet kan man dessutom göra sin personliga 
Bloody Tenta Mary. Häll upp mixen i ett glas, 
tillsätt gurka istället för selleristång och 
körsbärstomater istället för isbitar. Drink-
blandningsprocessen är ett kreativt avbrott 
från skrivkrampen och en chans att faktiskt 
åstadkomma någonting meningsfullt under 
tentan.
smidighet: 3/5
Energiboost:  Gröna vågen är låg på 
kolhydrater och stiger långsamt till en början 
men de med tålamod att vänta in dess bryt-
ning rider svallet hela vägen in i hamn.
Pris: 66 kr
Betyg: 5/5

TIM & TORGNY TESTAR
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Å R S K R Ö N I K A – Vä R l d e N

Låt mig bara skriva ut lite av skiten som skett detta år så 
kan jag sen fokusera på annat. 

Orlando. Trump, Aleppo, Polens abortlagstiftning, Nice, 
tillfälliga asyllagen, EU-turkiet dealen, Brexit.

Så nu med det ur världen (…) vilka är de bra skeenden 
vi haft under 2016. Vad har hänt som får mig att inte vilja 
hacka superdatorn Watson, koppla upp den mot en satellit, 
hjärntvätta oss alla och sen marsh pannkaka lämmeltåg 
över horisontens kant. 

Ni minns de otaliga videoklippen med diverse människor 
som hällde hinkar med iskallt vatten över sina fagra nunor 
under 2015. 

Gott folk, it paid off! Tack vare de absurda mängder 
pengar som kom in till ALS forskningen, till följd av ” 
Ice bucket challange” men också på grund av den ökade 
uppmärksamheten som hela fenomenet riktade mot just 
forskningen på området, blev ett faktiskt genombrott re-
sultatet, de har nu lyckats isolera NEK1 genen som finns i 
både genetiska och slumpmässiga fall. Bra jobbat med isen 
gänget! (Och alla som forskat på området kanske ett litet 
extra tack till er). 

Nu raskt vidare till nästa upplyftande ämne. Mens. Men 
inte vilken mens som helst, skattefri sådan!

New York som stat har under året blivit den första i USA 
att släppa taxeringen på mensskydd samt att skolor, härbär-
gen och fängelser nu kommer att erbjuda gratis mensskydd 
till de som inte själva kan bekosta det! Ropet skalla gratis 
mens till alla! Helt fantastiska nyheter som vi nu hoppas att 
flera stater, nationer följer efter. Eller, Ryan Williams vill 
inte det, unge Ryan Williams finner det totalt befängt att 
skattebetalare ska finansiera det faktum att kvinnor inte har 
självbehärskning nog att hålla mensen inne till toaletten. 
Han urinerar minsann inte hejvilt och kräver gratis papper 
för detta. Tack för input Ryan Williams, vi har haft öråd 
och du är utröstad. Hejdå bye bye. 

Frankrike har under året ändrat sin sexköpslag så att den 
är enligt samma modell som den vi har i Sverige, alltså att 
det är olagligt att köpa sex men inte att sälja det. Vilket nu 
gör att så många som hamnat i prostitution på något sätt 
– vilket är ett ämne i sig – inte längre gör något kriminellt, 
människorna som utnyttjar dem och deras situation däre-
mot, deras handling är nu olaglig. 

Alltså, bra Frankrike.
Ilhan Omar blev den första somali amerikanska personen 

någonsin att bli invald i Amerikanska senaten som tillsam-
mans med Sarah McBride, som höll tal om diskriminer-
ingen av transpersoner ur egna erfarenheter, har gjort att 
det är en något mera representativ senat i ett allt hårdare 
politiskt klimat. 

Dessutom så får de med korridorsrum tillbaka sin kötid 
på bostaden och Ramsey Bolton kommer inte besvära oss 
något mer. 

2016 blir året när vi får försöka minnas de små segrarna 
men också stötta de motreaktioner som blomstrat under 
året. Om och om igen har människor visat att solidaritet, 
civilkurage och sympati tar oss längst. Tillsammans tar 
vi oss längst. Tillsammans med knutna nävar likt Tess 
Asplund den 1 maj i Borlänge. Kompromisslöst om allas 
lika värde, om våra mänskliga rättigheter går vi tillsammans.

Demonstrationerna mot den polska abortlagen där över 
140 000 demonstranter i över 60 städer slöt samman helt 
iklädda svart. 140 000 människor. 

Sedan april har aktivister samlats vid Standing rock för 
att protestera mot den oljeledning som skulle dras genom 
ursprungsbefolknings reservat, ett av de få reservatet som 
finns kvar, denna ledning skulle riskera att förstöra vatten 
och betesmarker. Så måndagen den 5 /12 kom beslutet att 
oljeledningen snällt får slingra sig någon annanstans.

Människor har öppnat upp sina hem till personer på fly-
kt, hela läger (såsom det som till för några månader sedan 
låg i Calais) som drevs helt ideellt. I Sverige anordnades 
Refugees Welcome och väldiga nationella demonstrationer 
den 4 sep för att stå upp för vården och nya Fantastic 
beasts and where to find them släpptes. 

Vi säger att vi lär av historien, men vi gör inte det. Det 
går i cykler om och om igen (precis som skattefri mens), 
efter stora humanitära kriser så blir det alltid en våg av mot-
stånd, tills slut kommer den att bräcka igenom. Vi kommer 
komma igenom det, men det kommer kosta. Det kommer 
kosta tid. Det kommer att kosta liv. Men det kommer att 
vända, det måste vända. Men det hänger på oss, tillsam-
mans. 

2017 BRING IT ON!
 Celin Grahns norgren, t1

Jorden runt på ett år

§

Så 2016, året som futuristiska historielektioner antingen kommer att hoppa över eller 
lägga hela terminen på, är nu äntligen på sina sista andetag. (Vart står vi på dödshjälp 
på årtal peeps?) Året då fascismen växte snabbt och blev allt starkare, fick mera makt 
och fler människor som anslöt sig, dödsätare? Året då fler än någonsin tidigare behövde 
fly från sina hem, fly från krig som de inte hade någon roll i, förutom levande måltavlor.  
Året då länder som hade möjlighet att hjälpa till vände ryggen, stängde gränserna och 
pratade om andrum, systemkollapser, taggtrådar och murar. Länder med allt kapital och 
alla möjligheter, men med andra prioriteringar. 

Tema 2016
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SM-guld 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 och 
2008. Två gånger mästare i dåvarande UEFA 
Women’s Cup (numera Champions League). 

Sedan vände det.
Från att ha varit en stormakt inom 

både svensk och internationell fotboll 
under nästan ett decennium blev Umeå 
IK en klubb med en allt mer trasslig 
ekonomi, där stjärnor lämnade och där 
resultaten uteblev. Så även de dessförin-
nan fina publiktillströmningarna. 

Säsongen 2017 blir en ny verklighet 
för UIK. Säsongen 2017 spelar Umeå 
IK i Elitettan, efter att ha åkt ur Damall-
svenskan där bara ett mål till slut var 
skillnaden mellan fortsatt spel i högsta 
serien, eller en omstart i Elitettan. 

En epok har gått i graven, kanske var 
det nödvändigt, kanske hade det gått att 
förhindra. Klart är att det blir en nystart efter 
en alldeles för turbulent period, en chans för 
klubben att bygga upp något nytt. Och med 
de ekonomiska förutsättningarna tvingas 
klubben satsa på lokala förmågor, ett långsiktigt tänk som visat sig 
vara framgångsrik förut.

intresset har nog aldrig varit lägre för fotboll i Umeå. 
Åtminstone om man ser till den gångna säsongens pub-
liksiffror. Umeå IK lockade i snitt 505 åskådare i Damalls-
venskan. På herrsidan var motsvarande snitt för Umeås 
division I-klubbar Umeå FC och Team TG 589 respektive 
284. Publiksiffror går självklart ofta hand i hand med 
resultat, men även med klubbars förmåga att marknadsföra 
sin produkt. Dessvärre har varken den ena eller den andra 
faktorn uppfyllts särskilt väl hos någon av nämnda tre klub-
bar, bortsett från Team TG:s överraskande höst i division 

I, som gjorde att laget slutligen landade på en minst sagt 
imponerande femteplats som nykomling.

Är ett maktskifte på gång inom Umeås herrfotboll? Team 
TG placerade sig för Umeå FC i division I och har onekligen 

något intressant på gång under André 
Ghanbaris ledning. Jag tror oavsett 
vad att Team TG:s framfart är nyttig 
för herrfotbollen i Umeå, då kon-
kurrens ofta bidrar till bättre resultat. 
Båda lagen siktar uppåt och självklart 
ska en stad i Umeås storlek ha ett lag i 
Superettan – minst. Att Umeå FC får 
känna ett flås i nacken från en lokal 
uppstickare är förmodligen precis 
vad den föreningen behöver, för 
att inte hamna i ett allt för bekvämt 
läge. Samtidigt slåss lagen om samma 
spelare, sponsorer och träningstider. 
Det sistnämnda mycket på grund av 
Umeå kommuns dåliga förutsättning-
ar till att spela fotboll året om, vilket 
är en förutsättning för att kunna 
hänga med i dagens moderna utveck-

ling. En fullstor inomhushall, som inte finns i dagsläget, är helt 
enkelt ett måste för att få bästa möjliga förutsättningar.

sammantaget står fotbollen i Umeå inför ett 
vägskäl. Fortsätter resultaten att sina lär knappast publiken 
återvända till Umeå Energi Arena Sol och då finns tyvärr 
risken att Umeå-fotbollen hamnar i en djup dvala. För-
hoppningsvis kan dock Umeå IK:s nysatsning bära frukt 
och på sikt innebära uppflyttning till Damallsvenskan. Och 
kanske kan kapprustningen mellan Umeå FC och Team TG 
innebära att vi snart åter har en Superettan-säsong att se 
fram emot på Gammlia-området.
 Emmanuel Otterhall, t7

Fotbollsåret för 
Umeå har varit tungt

§

”Att Umeå FC får 
känna ett flås i 
nacken från en 

lokal uppstickare är 
förmodligen precis 
vad den föreningen 
behöver, för att inte 
hamna i ett allt för 
bekvämt läge

Idrottsåret 2016 går mot sitt slut. Ett idrottsår med stora mästerskap med mycket fokus 
på fotboll, så som OS i Rio de Janeiro och fotbolls-EM i Frankrike.
På det lokala planet i Umeå har det dock på många sätt varit ett tungt fotbollsår. 
Emanuel Otterhall, som läser fjärde året på juristprogrammet vid Umeå Universitet och 
jobbar som sportjournalist på Expressen, reflekterar över den lokala fotbollen i Umeå 
som står vid ett vägskäl.

Tema 2016
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Efter många om och men 
öppnade Umeås nya badhus i 
slutet av sommaren. Jag minns 

hur kommunpolitikerna för ungefär 11 
år sen började bråka om huruvida vi 
skulle bygga ett nytt badhus, för vi hade 
ju redan ett och vill man ha något fräsi-
gare kunde man ju åka ner till Övik. När 
de bråkat klart om det var det dags att 
bråka om hur det skulle se ut, och sen 
vart det skulle ligga och hur mycket pen-
gar kan man lägga på ett badhus egent-
ligen? Nåväl, nu är det färdigbyggt och 
öppnat och efter alla dessa år får man väl 
hoppas att det blir en succé. Själv har jag 
inte varit där än men min bror tycker ial-
lafall att det är lite av en besvikelse (bara 
en rutschkana, hur tänkte de där?). Trots 
det håller jag mig optimistisk, för vad an-
nars kan man göra?

nöjesfronten har inte heller något särskilt utsticka-
nde. Umeå Open var tydligen lika lyckat som alla andra år, 
men det vet jag egentligen ingenting om eftersom jag som 
vanligt var för snål för att gå dit. Jag hade velat gå på Brän-
nbollsyran, den är trots allt bara över vägen från mitt hem, 
men även i år låg den mitt i tentaplugget så det blev inget 
med det. Dessutom var det bättre förr, när vi inte hade 
en dyr och fräsig festival att gå på och alla istället festade 
sönder fysikgränd. Men jag ska inte bli för nostalgisk.

Men IKEA har vi iallafall fått! Och ett massivt shopping-

center på köpet! När det för några år 
sen blev klart att möbeljätten äntligen 
skulle komma till Umeå var jag kanske 
mest entusiastisk i stan. Varje vecka 
skulle jag åka dit, äta prisvärd lunch 
och cheesecake och kanske plocka på 
mig några mysiga doftljus. Hittills har 
jag varit där två gånger, men det är nog 
mest mitt eget fel. Vad gäller Avion vet 
jag inte om det är så mycket att hänga 
i granen. Shoppingcenter hade vi ju 
redan gott om och med min lathet 
orkar jag aldrig ta mig längre än ner till 
centrum. Det är ju ändå på rätt sida 
älven och då kan man passa på att gå 
på bolaget också. 

2016 har nog i det stora hela 
inte varit så anmärkningsvärt. På 

många sätt känns det som ett helt vanligt år. Fast riktigt 
så är det ju inte. Även detta år har stått i förändringens 
tecken, med badhus, IKEA och allt. Sakta men säkert 
byggs min hemstad om, från vad det varit till något 
annat. Nytt, fräscht och flärigt verkar vara ledorden för 
stadens utveckling. Och shopping såklart. Vi är mitt i en 
ganska omfattande omvälvningsperiod för Umeå där det 
än så länge är för tidigt att säga hur bra eller dåligt det 
är med alla om- och nybyggen. Fast jag tycker nog ändå 
att åtminstone Rådhustorget dög som det var. Även om 
man inte ska va nostalgisk.
 nils Englund, t5

Ett helt vanligt år 
– fast ändå inte

§

”Dessutom 
var det bätt-
re förr, när vi 

inte hade en dyr 
och fräsig festival 
att gå på och alla 
istället festade 
sönder fysikgränd 

Mörket och kylan ligger som en slöja över Umeå. Ännu ett år har kommit och gått och 
det är dags att blicka bakåt innan vi blickar framåt. Men vad utmärker 2016 för Umeå? 
När jag sitter här på mitt lilla studentrum och utvärderar det gångna året inser jag hur 
vanligt och tråkigt det har varit. Det är inte särskilt mycket som har hänt, och det som 
har hänt har inte varit så spännande.

Tema 2016
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Vi har hunnit med så mycket, så mycket att minnet 
kan behöva fräschas upp. Följ med mig på en resa 
genom 2016. Det första stoppet är i början av 

året, i februari anordnades en av de stora höjdpunkterna 
på campus; Snow wars. Människor från hela universitetet 
anslöt sig för att göra upp om den åtråvärda förstaplatsen. 
Efter att alla snöbollar kastats och dammet lagt sig stod 
bara ett lag kvar. Det vinnande laget i årets Snow wars var 
såklart från juristprogrammet, vad annars?

Under nästa stopp landar vi i sagornas förtrollade värld. 
Återsparken efter höstens inspark gick av stapeln på Läkar-
villan i mars. Med Disneytema klädde juriststudenterna ut 
sig till allt från Walt Disney själv till garderoben i Narnia. 
Det blev en kväll att minnas en lång tid framöver.

lagom i tid till tentaplugget återkom Game of  Thrones 
till tv-rutan. Det firades med ett välbesökt quiz där kunskap 
skulle ställas mot kunskap i en kamp om tronen. Eftersom 
jag bara kollar på Örn-nytt på tv var jag inte med och täv-
lade men jag var ändå riktigt imponerad över hur kunniga 
alla tävlande var.

Vid nästa stopp har vårterminens tenta precis skrivits. 
När sommaren kommer och juristerna hittar ut från bib-
lioteket tar också jag lite ledigt. Jag spenderar mina somrar 
hos min bror Örne Eagle i Örnsköldsvik, vi dyker från 
klippor längs Höga kusten och njuter av solen.

under hela sommaren ligger den där och gror, 
känslan att något stort är på gång. Stort blev det också, 
i nästa stopp landar vi i årets inspark. Med ett EU-tema 
fördes juristerna på programmet lite närmare varandra och 
lite närmare världen. Jag tror att många andra liksom jag 
ruvar på fantastiska minnen från insparken som lyser upp i 
vintermörkret.

Att fylla år är något man gör varje år, men just i år var 

ett speciellt år. Umeås Juristprogram fyllde 25 och det 
var något som självklart skulle firas med pompa och ståt. 
Därför är nästa stopp den 15 oktober, juristprogrammets 
25-årsbankett. Juristerna hade klätt upp sig till tänderna 
och hela festlokalen strålade av förväntan. Juristprogram-
met hyllades med tal, sång och dans. Jag kunde tyvärr inte 
närvara själv då min favoriträtt örngott inte fanns med som 
specialkost. Även om jag inte var med på själva banketten 
var 2016 året jag debuterade som filmstjärna. JFs styrelse 
spelade in en film för att förmedla juristprogrammets his-
toria från starten 1991. Jag gjorde en strålande insats som 
skådespelare under inspelningen men blev tyvärr bortklippt 
i sista minuten, det är sånt som händer i showbiz som jag 
förstår det.

vårt näst sista stopp är juristernas årliga beachvolley-
boll-turnering. Det är så härligt tycker jag, att känna sanden 
mellan klorna och se glädjen hos lagen som är med och 
tävlar. Årets turnering var fantastisk som vanligt och vär-
diga vinnare korades i både spelet och utklädnadstävlingen.

Det sista stoppet är i dag, julafton har passerat och 
nyåret närmar sig. Jag tänker tillbaka på alla dom dagar 
som jag inte minns men som ändå finns där. Alla dagar då 
ni juriststudenter dragit på er ryggsäcken och gått iväg till 
campus för att lära er mer. Även om ni inte alltid sett mig 
på campus under året, har jag vakat över er. Jag har stolt 
sett på under varje timme ni suttit i Universitetsbiblioteket 
och klurat. Det här året har ni kämpat hårt, kanske hårdare 
än någonsin. Ta nu därför den här tiden med nära och kära 
för att vila upp er, luta er tillbaka i soffan, se Grevinnan 
och betjänten och mys in det nya året; you örn’d it.

Ha ett riktigt gott nytt år!
Från mig, till er alla
 legal Eagle,

 Er maskot

Jag missade banketten då 
det inte serverades örngott

§

2016 börjar lida mot sitt slut och maskoten Legal Eagle drömmer sig tillbaka.

Tema 2016
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BILDREPORTAGE

Examen, Umeå World Cup, Snow Wars, Inspark och Bankett. 
Det är naturligtvis inte allt som har hänt under året, men vi 
kan ju inte få med allt i tidningen.

Tema 2016
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Eva sandström, t5
1. Det absolut bästa med 2016 
var resan till Karibien som gjordes i 
samband med min 40-årsdag. Vilka 
upplevelser och minnen. Sedan så 
har jag ju klarat av ytterligare ett år 

på juristprogrammet, tack vare stödet från min familj, 
mina vänner och mina fantastiska klasskamrater
2. Det absolut värsta med 2016 var förlusten av en 
nära vän. Han gick bort i cancer vid alldeles för ung 
ålder. Det är vid såna tillfällen man inser vad som är 
viktigt här i livet

ida töyrä t3, umeå.
1. Helt klart sommaren. Bästa som-
maren jag kan minnas. (Ja, om man 
bortser från vädret förstås.)
2. Vad har inte varit sämst med 
2016?

Celin Grahns norgren, t1
1. Jag fick mitt femte syskonbarn, 
började på juristutb och Ilhan Omar 
blev invald i senaten i Minnesota
2. Tillfälliga asyllagen + europas 
hantering av människor som behövt 

fly. Fan askasst

Christoffer sporer, t5 
1. Det bästa med terminen var i 
alla fall att få AB på tentan.
2. Det värsta med terminen var att 
vakna och inse att det var en dröm.

§

Detta skrivs under ett regnigt december och året börjar lida mot sitt slut. Men hur tycker egentligen 
folk att 2016 har varit?
de Facto gav sig ut i decembermörkret och frågade två för denna tid högst relevanta frågor.

1. vad har varit bäst med 2016?
2. vad har varit sämst med 2016?

DE FACTO FRÅGAR

Vad tycker läsarna om 2016?

§
§

Tema 2016
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nils Englund, t5
1. Att bostaden ändrade köreglerna 
för hyresgäster i studentkorridor. 
Tack vare det fick jag tillbaka 6 års 
kötid (ja, jag brände 6 år på ett 25 
kvm stort studentrum, döm mig 

inte). 
2. November. En mörk, kall och jävlig månad, både 
meteorologiskt och politiskt.

Anton Mattsson, t5
1. Att jag träffade min flickvän 
Evelina.
2. Utöver alla terrordåd runtom i 
världen så måste Sveriges prestation 
i fotbolls-EM nämnas.

Hilda skogqvist, t5
1. Det bästa under 2016 måste vara 
Håkan Hellströms konsert på Ullevi 
och Beyoncé i Köpenhamn. Annars 
måste jag säga att det bästa är att 
Hemmakväll tagit in Kindermaxi i 

lösvikt. 
2. Det sämsta med 2016 har varit att Lindell höjde 
priset på kaffe med 20 %. 12 kr för en kopp är fan 
ett rån. Även årets glögg har varit en besvikelse, vill 
ha 2012 igen och ingefära

karl Reiver, t3 
1. Miljööverenskommelsen i Paris 
2. Höjt kaffepris i Lindell. Helt sjukt.

Anna Paulin-Rosell, t3
1. Hmmm känns inte som 2016 har 
varit ett bra år. Men en sak som är 
positiv är att hotet mot klimatet tas 
mer på allvar nu kanske. 
2. Det som jag tycker har varit allra 

sämst med 2016 är hur rasism och skrämselpropa-
ganda har ökat runt om i världen.

Cecilia lenman, t5
1. Det bästa med 2016 har varit att 
jag nu passerat halvtidsmarkeringen 
för juristprogrammet och fått dela 
detta och mycket annat med otro-
ligt fina vänner!

2. Det sämsta med 2016 har varit att jag inte riktigt 
haft tid att resa. Hade uppskattat att ha fått komma 
ifrån vardagen och upptäcka nya härliga platser!

Vad tycker läsarna om 2016?

§
§

§

DE FACTO FRÅGAR

Tema 2016
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I N T E R N AT I O N E L LT

Året som gått har varit både bland de bästa och 
bland de värsta i mitt liv. Jag tillsammans med 
Cecilia och Johan klev på som projektansvariga 

för Juristens dag i mitten på 
vårterminen. Sedan dess har 
det varit full rulle med bestyr 
för att försöka ro projektet i 
hamn på utsatt tid. Det här 
året har jag fått nya erfaren-
heter, haft otroligt kul med 
mina kompisar och fått upple-
va min första sommar i Umeå. 
Samtidigt har året också haft 
djupa dalar med mycket prob-
lem inom familjen och privat i 
övrigt. Detta året är första gången 
jag också känt av stressymptom 
som yttrat sig fysiskt. 

dessutom har jag också oroat mig på ett annat plan. I 
sociala medier har källkritiken blivit ett allt mindre frekvent 
inslag. Fejkartiklar sprids, twitterstormar och ickenyheter 
tar över även de etablerade mediernas flöden och polariser-
ingen ökar. Min önskan till er alla som läser detta är att bli 
mer källkritisk och prata med sina kamrater och släktningar 

om vikten av detta. Kanske som en följd av bristande källkri-
tik har världen behövt chockas av demokratiska beslut som 
världsledande länder så som Storbritannien och USA tagit. 

Vi får se hur läget utvecklar sig 
på detta område under 2017. 
Jag hoppas den kampanj som 
många stora dagstidningar bör-
jat driva om att folk borde bli 
mer källkritiska faller ut väl.

Denna krönika har hittills 
varit ganska deppig. Jag vill än-
dock se förhoppningsfullt på 
framtiden. Trots att året som 
gått haft en hel del besvikelser 
och negativa stunder har jag 
ändå haft fantastiskt roligt. 
När saker känns tufft och 
omvärlden vägrar samarbeta 

känns det väldigt bra att ha en nära krets vänner som man 
kan få fly verkligheten tillsammans med för en stund. Låt 
oss nu tillsammans välkomna det nya året och göra det 
bästa av det som kommer. Tillsammans kanske vi kom-
mande år kan lyckas göra världen en aning bättre. 

 Oscar larsson

 Redaktionschef

Det bästa och det värsta 
– allt under samma år

§

” Låt oss nu tillsammans 
välkomna det nya året 

och göra det bästa av det 
som kommer. Tillsammans 
kanske vi kommande år kan 
lyckas göra världen en aning 
bättre

Ännu ett år har nu kommit till ända. Sedan jag började på juristprogrammet känns det 
som att åren bara går fortare och fortare. Helt plötsligt sitter man här med panik veckan 
innan man åker hem till julbestyren i Närke och har smått panik över allt man inte hunnit 
innan dess. Det enda jag kan trösta mig med i dagsläget är att det har gått vägen tidigare. 

Tema 2016
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nyheter för i år
Nytt för i år är att matcherna har utökats från tolv till 

femton minuter. Det innebär att fler matcher kommer sp-
elas på fredagskvällen, men de som spelar sent på fredagen 
spelar även sena matcher i gruppspelet på lördagen för att 
hinna vila upp sig ordentligt. Det har även införts ett antal 
regeländringar. Bland annat kommer domarna ha möjlighet 
att utdela rött kort till spelare. Ett rött kort innebär att laget 
får spela med en spelare kort under två minuter. Spelaren 
blir avstängd hela matchen och även nästkommande match. 
Vidare har det lagts till ett nummerkrav på samtliga spelares 
ryggar.

Tidigare år har det hållits en efterföljande sittning till 
turneringen. 2017 blir det dock ändring på detta. Eftersom 
Lokal har stängts ner och det ryktas om att Universum 
ska byggas om kom turneringsgruppen överens om att en 
efterfest är det bästa alternativet. Var denna kommer hållas 
kan i skrivande stund inte avslöjas, eftersom all information 
först kommer ut på Umeå World Cups Facebooksida. Även 
denna sida är en nyhet för i år där, som sagt, all informa-
tion om turneringen läggs ut. Sök på ”Umeå World Cup – 
UWC” så hittar du den.

Det har även införts en officiell kanal för programmen 
att styra upp träningsmatcher sinsemellan. Vidare har det 
införts ett ytterligare antal priser till cupen. 

Priser
Självklart delas det ut matchens lirare-tröjor efter varje avslutad 

match. Dessa tröjor är helt sponsrade av vår samarbetspartner Fronta. 
Som vanligt kommer det även delas ut medaljer till de två lag som 

tar sig till final, och det 
vinnande laget kommer 
även få äran att ta del av vår 
nya vandringspokal som är 
större än den tidigare.

Precis som tidigare år 
kommer det även delas 
ut pris till bästa hejak-
lack. Så även om du inte 
är intresserad av att spela fotboll så kan du ta hem ett pris 
till just ditt program. De som sponsrar hejaklackspriset är 
Red Bull. Vad priset innefattar kommer läggas ut närmare 
turneringsstart på Facebooksidan. Ett antal priser kommer 
delas ut för bästa tjej/kille/målvakt/målskytt och det kom-
mer även delas ut ett Fair Play-pris.

vill du vara med och spela?
Om du vill vara med och kämpa för att juristprogrammet 

tar hem titeln krävs det att du är aktiv under landstingspas-
sen. Du måste ha närvarit vid minst fyra av de ordinarie 
passen för att bli uttagen. Uttagningskommittén består av 
en representant från vardera termin. Även sportmästare 
Jolinn Uhlin kommer vara med i kommittén och ha ut-
slagsröst. Vill du vara med och ta ut laget? Maila sport@
jf-umea.se och märk mailet med ”Uttagning UWC”. Totalt 
kommer tolv personer tas ut, varav nio ordinarie spelare 
och tre reserver. Laget presenteras tisdagen den 31/1. Mer 
information finner du i Facebookgruppen ”Sport JF”.

 Jolinn uhlin, t5

 Sportmästare JF

Missa inte årets 
fotbollshändelse

UMeÅ WORld CUP

§

Det är återigen dags att kora campus bästa program. Umeå 
World Cup är en turnering där sexton program gör upp om 
vilka som är bäst på inomhusfotboll. Det är första gången så 
många program deltar i turneringen vilket arrangörerna är myck-
et nöjda över. Cupen startar på fredagen den 3/2 med ett antal 
matcher i gruppspelet och avslutas på lördagen den 4/2 med de 
resterande matcherna i gruppspelet och slutspelet.
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Enligt en i Skåne välkänd historia åkte två personer tåg från 
Hässleholm till Lund. När de passerade monumentet till 
slaget vid Lund 1676 sa den ene ”här stupade en av mina 
förfäder”, varvid den andre konstaterade ”ja, Lund är en 
farlig stad – en gång blev jag av med mitt paraply här”. 

När jag själv studerade juridik i Lund i mitten av 90-talet 
förlorade jag mycket riktigt flera paraplyer, men å andra 
sidan vann jag en helt ny värld. Det måste emellertid sägas 
att det tog mig flera år att faktiskt förstå denna värld. Jag 
kom till juristutbildningen med vaga föreställningar om ju-
ridiken, huvudsakligen baserade på avsnitt av Lagens änglar 
(gammal TV-referens) och en kort men inflytelserik kurs i 
rättskunskap på gymnasiet. Juridiken var fascinerande, men 
också respektingivande. Måhända oroad av historier om 
klassiska överliggare i Lund kastade jag mig in i studierna. 
Lättnaden var stor när jag klarade av den första terminens 
tentor och jag kände att jag verkligen hade förstått juri-
diken. 

Denna utveckling – att skilja rättsligt material och argu-
ment från annat – är naturligtvis en central och omistlig 

del av juristutbildningen, men för mig 
ledde dessa kunskaper till ett överdrivet 
omfamnandet av ämnet. Jag förväxlade 
att lära mig om rättssystemet med att 
okritiskt försvara det. 

Det tog mig flera terminer att komma 
till insikt om min roll som jurist och 
betydelsen av kritisk granskning av rättssystemet. Barack 
Obama har sagt det bäst: “The study of  law can be dis-
appointing at times, a matter of  applying narrow rules 
and arcane procedure to an uncooperative reality; a sort 
of  glorified accounting that serves to regulate the affairs 
of  those who have power - and that all too often seeks 
to explain, to those who do not, the ultimate wisdom 
and justness of  their condition. But that's not all the 
law is. The law is also memory; the law also records a 
long-running conversation, a nation arguing with its 
conscience.” 

Sensmoralen är enkel: det är OK att förlora ett paraply; 
det är inte OK att förlora sig själv. 

Mattias Derlén –
En kort historia 
om juridik, Lund 
och paraplyer

§

LÄRARPORTRÄTT
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FRÅGA OLLE

*Vad är din åsikt om att lyssna på musik när man 
cyklar? Verkar som att många har starka åsikter om 
det, och vissa hävdar till och med att det skulle vara en 
trafikfara!

Svar: Om man cyklar och lyssnar på musik samtidigt så 
saknar man ju möjligheten att höra andra trafikanter – så det 
ställer högre krav på dig som cyklist än om du cyklat utan att 
lyssna på musik. 

Jag brukar själv lyssna på musik när jag cyklar, och det 
är inget jag skulle kalla för osäkert, bara man håller koll på 
andra trafikanter så är det ju ingen fara. 

*Jag köpte en ny cykel av dammodell från Biltema 
när jag flyttade till Umeå, men det har inte ens gått en 
termin och kedjan hoppar typ av hela tiden!!! Har kollat 
men hittar inga fel. Är det vanligt?

Svar: Vissa av de blå damcyklarna från Biltema har ett 
konstruktionsproblem, nämligen att drevet (kugghjulet som 
sitter vid tramporna) är väldigt tunt. I vissa fall är det lite 
snett från fabrik, men om det t.ex. får en hårdare stöt, så 
kommer det att bli snett med följden att kedjan hoppar av. 
Biltema ger 1 års garanti och är oftast tillmötesgående – så 
jag skulle föreslå att du helt enkelt lämnar in cykeln där och 
får en ny. 

Har pratat med sju personer som råkat ut för exakt samma 
problem med den cykelmodellen, men samtidigt så finns det 
många exemplar som fungerar felfritt.

(Frågeställaren bifogade en länk till cykeln i sin fråga).

*Hör ofta att folk kallar vissa cyklar för ”damcykel”. 
Var kommer egentligen det namnet ifrån?

Svar: När säkerhetscykeln (cyklar med lika stora hjul 
fram och bak) konkurrerade ut höghjulingarna strax innan 
sekelskiftet så använde man den konstruktion som gav mest 
stadga åt cyklarna i förhållande till cykelns vikt. Denna kon-
struktion kallades för femkantsram, och är den vanligaste 
modellen på standardcyklar än idag. Men efter ett tag så up-
ptäckte man att många kvinnor, på grund av att de använde 
klänningar och oftast var kortare än männen, hade problem 
med att använda den nya och revolutionerande uppfinnin-
gen. 

Därför så konstruerade man en ny, svängd, ram som 
gjorde cykeln enklare att kliva på och av. Det blev en succé 
direkt och är i princip samma ram som används på dagens 
damcyklar. 

Anledningen att inte alla cyklar tillverkades som dammod-
ell var, och är än idag, att den utformningen av ramen gör 
cykeln mindre stabil. Men det är ingenting som man behöver 
tänka på om man cyklar runt på vanliga vägar eller inne i 
staden – där håller alla typer av ramar utan problem. Med 
tiden har detta blivit namnen på de två cykeltyperna, cyklar 
med femkantsram kallas herrcykel/herrmodell och de med 
svängd ram kallas för damcykel/dammodell.

*När jag läste en strökurs i ekonomi så pratade lärar-
en om någon cykel i plast(?) som bara såldes ett kort 
tag och var ett riktigt misslyckande. Finns det någon 
sanning i det? 

Svar: Din lärare syftade, utan tvekan, på cykeln ITERA 
som producerades under några år på 80-talet. Den historien 
skulle man utan problem kunna skriva en bok om, men eft-
ersom jag inte har plats för det på den här sidan så ska jag 
försöka sammanfatta historien. 

Idén med ITERA var från början att kunna masspro-
ducera en billig cykel i kompositplast - alla delar skulle 
gjutas i formar och man planerade att sälja 100 000 cyklar 
redan under det första året. Men den färdiga cykeln visade 
sig väga närmare 15.5 kilo då den behövde metallinlägg 
för att inte riskera att gå sönder när den användes. Den 
var dessutom dyrare än väntat att producera, vilket gjorde 
att man istället för att sälja den till det låga priset 300 
kr bestämde sig för att lanserade den som trendprodukt 
för 1 500 kr. En normal cykel kostade på den tiden strax 
över tusenlappen, vilket i kombination med det säregna 
utseendet, produktions- och kvalitetsproblem samt en 
”svajande känsla” gjorde att bara 15 000 – 20 000 stycken 
såldes innan allt lades ner år 1985.

Kan tilläggas att Statsföretag AB kastade in 6 000 000 
kronor i projektet, samt ett antal miljoner till fabriken i Vil-
helmina. (Ja, detta var skattepengar). 

 Olle Roos, t5

 Cykeldoktor

Sedan några nummer tillbaka så har inkorgen till Fråga Olle fyllts upp, så vad passar då bät-
tre än att tillägna hela sidan i det här numret till era frågor?
Måste tyvärr säga att jag inte kan besvara alla frågor som kommer in, det skulle helt enkelt 
inte rymmas. Men desto mindre jag skriver här, desto fler frågor får plats! 

§

Varför heter det  damcykel?
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§

Varför heter det  damcykel?



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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