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Som sommarnotarie får man möjlighet att, med en fadder som 
stöd, aktivt delta i det juridiska arbetet hos oss och lära känna 
byrån genom gemensamma aktiviteter. Du får en inblick i hur det 
är att arbeta på Cederquist samtidigt som du har en mycket rolig 
och lärorik sommar! Vi vill att du ska ha läst minst sex terminer för 
att kunna omsätta det du läst på universitetet. Rekryteringen för 
sommarnotarietjänsterna 2021 startar under hösten 2020, så håll 
utkik i sociala medier samt på karriar.cederquist.se

Är du 
vår nästa 
sommar-
notarie?

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

ANSÖKAN HAR ÖPPNAT  /  KARRIAR.CEDERQUIST.SE

Terminsstarten är i full gång och vi lämnar sommaren och ledighet 
bakom oss. Efter ett långt uppehåll från den rutinmässiga varda-
gen är det dags att komma tillbaka i gamla vanor, vilket numera 
innefattar köande till borden i UB, konsumerande av dyrt kaff e 
från Lindell och inspelade föreläsningar. 

Vad var och en anser vara frihet är individuellt. För mig är frihet att 
leva utan begränsningar, att kunna fatta beslut som endast är base-
rade på vad jag vill och ingenting annat. Det här året har gjort det 
svårt för mig och många andra att känna den där frihetskänslan som 
man så ofta strävar efter. Att leva under restriktioner, att inte längre 
kunna träff a vem man vill, när man vill eller kunna resa utan att tänka 
till en extra gång känns som en inskränkning av friheten. Rådande 
läge begränsar oss vilket gör att en föreläsningssal fylld med mor-
gontrötta studenter eller ett dansgolv pressat med glada ungdomar 
känns nästan lite surrealistiskt i dagsläget. 

Trots läget så har vi valt att sätta frihet som tema på den här tid-
ningen. Det fi nns nog en del som vid första åtanke kan tycka att det 
inte riktigt klingar med situationen vi befi nner oss i. En viktig lärdom 
från läget är att vi har tagit vår frihet för givet. Att få röra sig fritt i 
samhället har tidigare känts som en sådan självklar och fundamen-
tal rättighet att många nog inte ens kopplat den till frihet. Läget gör 
iallafall mig påmind om vilken tur vi har som kan ta sådant för givet, 
eftersom alla inte kan det.  

EN BEGRÄNSAD FRIHET
Anledningen till temat frihet är för att påminna alla er medlemmar 
om vad frihet är för er. För dig kanske frihet är att kunna resa, göra 
val utan att känna hinder eller att bara att kunna lämna ditt hem när 
du önskar. Oavsett vad du anser vara frihet måste vi tillsammans 
göra en insats för att vi ska kunna få tillbaka vår frihet. 

Hur framtiden kommer att se ut är det ingen som vet och det fi nns 
därför inte någon större anledning till att spekulera kring det. Jag 
saknar föreläsningssalar fyllda med morgontrötta studenter och 
dansgolv pressat med glada ungdomar, men tror även på att det 
kommer tillbaka som en del av vår frihet, bara vi håller ut lite till.

Ta hand om varandra!

ALMA OTTENGREN, T3      
     Chefredatör de Facto
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Kära juriststudenter, sommaren har i skrivande stund sakta bör-
jat skifta över till höst och löven hänger tunga men färgglada från 
trädens grenar. Det innebär att terminens första de Facto är här 
och framförallt att vi äntligen får välkomna några nya juriststu-
denter till programmet och föreningen. 

Umeå har varit ett av få lärosäten som haft möjligheten att genom-
föra en fysisk inspark, vilket såklart inneburit vissa begränsningar av 
den frihet som vanligtvis ges. Trots det tror och hoppas jag att många 
fått chansen att skapa sig det sociala sammanhang som är så otroligt 
viktigt för den resterande delen av studietiden. 

Inte nog med att några nya ansikten lyckats leta sig in i Jurparken, nu 
är det ju även fritt fram för oss gamla rävar att återgå till det ljuva livet 
med syrebrist i UB. Distansundervisningen har visserligen inneburit 
en stor frihet vad gäller val av studieplats, men kanske är det just att 
få se alla gamla ansikten och känna på ett uns av den normala varda-
gen som ger en än större frihetskänsla.  

Nästan ett halvår har passerat sen många av oss senast sågs i våras 
och mycket har hänt sen dess. Världen har förändrats abrupt på en 
mängd negativa sätt, men ur det onda kommer oftast även något 
gott. Exakt vad var och en tar med sig är nog väldigt individuellt, för 
någon har det kanske bidragit till en starkare samhörighet med familj 
och vänner medan för någon annan har det bringat kreativitet och 
förmågan att tänka utanför boxen. För mig har det framförallt varit 
insikten om att inte ta vardagen för givet, utan försöka uppskatta den 
och se situationen utifrån allt vi har snarare än det vi inte har. Oavsett 
hur läget påverkat just dig, tror och hoppas jag att även du upplevt 
något positivt med detta hittills märkliga år. 

Trots att vår frihet begränsas så hittar vi lösningar på det mesta, 
såsom att Juristens dag för första gången någonsin genomförs digi-
talt eller att vi numera kan titta på föreläsningar om och om igen. Det 
var det nog ingen som hade kunnat ana i början av året, särskilt vi i 
styrelsen med alla planer och idéer vi tänkt genomföra. Men än har vi 
några månader kvar att vara med och påverka JF innan nästa styrelse 
väljs in och tar över. Så tills dess får ni hälsa på oss extra mycket nere 
i JF-rummet över lunchen.

VA R M T  VÄ L KO M NA 
T I L L B A K A !

Med det sagt vill jag hälsa er varmt välkomna tillbaka till campus, som 
vi har längtat efter att få bjuda er på kaffe igen. 

Ta hand om er och lycka till med plugget!

FANNY WIKSTRÖM OLSSON, T5 
                 Ordförande JF UMEÅ

ORDFÖRANDE HAR ORDET

F R I H E T
REDAKTIONSCHEFEN HAR ORDET

När vi sedan vaknar dagen efter i  en storm, 
känner jag den brännande smärtan i ansiktet 
och efter att ha vandrat några kilometer så 
börjar även smärtan stiga i fötterna. Tillslut 
kommer vi tillbaka till mobiltäckningen och 
verkligheten. Dagen efter är smärtan bort-
glömd och allt man minns är den underbara 
friheten. 

Som sagt så är sommaren över och den har 
börjat övergå till vintern. Snart är vi där i 
snöstormen igen och längtar efter en som-
mar, en sommar som förhoppningsvis inte är 
denna lik runt om i världen, en sommar som 
kanske är till det bättre. Men ingen vet hur 
sommaren kommer bli och hur covid-19 blir. 
Allt vi kan göra är att hoppas och göra allt vi 
kan för att inte förvärra 
situationen. 

       MIA KARLSSON, T3 
 Redaktionschef de Facto

Sommarjackan har bytts ut mot en varmare 
och ur garderoben kommer inte linnen 
längre utan tjocka stickade tröjor istället. 
Höstens gula löv har fallit och snön har bör-
jat komma. Tillbaka är vi efter en sommar 
som inte varit övriga somrar likt. Året 2020 
och temat frihet rimmar kanske inte allt för 
bra i mångas öron, det har skett många om-
ställningar i människors liv och sommaren 
har nog inte sett ut som många drömde och 
såg fram emot när vi traskade till och från 
universitet i snöstorm. Men frihet kan vara 
så mycket mer än att resa runt. 

När det kommer till möjligheten till att resa 
iväg på semester under sommaren har den 
typen av frihet varit som försvunnen. Men 
kanske har det gett oss möjligheten att se-
mestra på andra sätt. Att känna frihet på an-
dra sätt. För frihet kan vara så mycket mer än 
en solsemester vid medelhavet. 

Min frihet i sommar har varit vandringen, 
att kunna gå runt i naturen och känna sig 
fri, fri från allt utom skavsåren. När jag fjäll-
vandrar med en tung ryggsäck och varenda 
steg gör ont så är det väldigt konstigt att fri-
hetskänslan ändå är så stor. Efter några kilo-
meters vandring försvinner mobiltäckningen 
och då är jag fri på riktigt. Inget utom sällska-
pet och naturen spelar längre någon roll.

När jag vandrar längst de höga fjällen och 
bara ser mig omkring inser jag hur otroligt 
vackert allt är, solen lyser i ansiktet men in-
gen tanke har jag på att jag imorgon kommer 
ha bränt mig till den hemska grad att inte ens 
regndroppar får nudda huden. Vi vandrar 
och pratar om hur underbart vackert allt är 
och smärtan i fötterna har inte än blivit ak-
tuell. 

de Facto   nr.3 2020
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INTERVJU MED 
JOHAN ERIKSSON
- VÄGEN TILL EN FRAMGÅNGSRIK FÖRSVARSADVOKATKARRIÄR

Försvarsadvokaten blev i centrum för allmänhetens blickar när 
han åtog sig att försvara Rakhmat Akilov efter terrordådet på 
drottninggatan. Han har nu släppt en bok för att illustrera vard-
agen som försvarsadvokat och ger läsarna en inblick i att bakom 
varje brott fi nns det en människa och en historia. 
       “Jag tror att det är bra att inte se världen är svart eller vit, att 
inte vara så snar att tro att allt som står i tidningar är sant och att 
alla är skyldiga. Det är ett bra tankeexperiment för sig själv, att 
man inte pekar ut alla som skyldiga bara för att man hör det på tv. 
Det tror jag är en viktig grej att tänka så.” 

VARFÖR VILLE DU BLI FÖRSVARSADVOKAT? VAD VAR 
DET SOM LOCKADE?
Jag hade egentligen inte någon dröm om yrket när jag började på 
universitetet, utan jag kom in på det bara. Under studierna växte in-
tresset för försvarsadvokatens roll egentligen genom att jag såg ett 
tv-program som Jan Guillou gjorde som handlade om att han illustre-
rade vad som sen skulle bli en resningsansökan. Det lockade mig att 
känna “Tänk om jag skulle få jobba med någonting sånt”. Det kändes 
spännande helt enkelt. Det skapade drömmen om  att jag skulle bli 
försvarare och sedan besannades det där jag trodde. När man plug-
gar så tänker man att man tror att man tycker om saker för ofta vet 
man inte riktigt. Men sen när jag väl fi ck smak för det här och började 
träff a människor och smaka på folks mänskliga öde så blev det helt 
uppenbart att det var det jag ville. 

HUR HAR DU TAGIT DIG DIT DU ÄR IDAG?
Egentligen har jag bara kämpat och levt i min dröm. Jag började på 
en advokatbyrå som sysslade med annat egentligen. Det var en byrå 
som hade som huvudinriktning civilmål. Man kan säga att min start på 
min karriär var att jag började biträda människor i vad som då hette 
länsrätten (förvaltningsrätten). Jag biträdde tvångsomhändertagna 
barn och tvångsomhändertagna missbrukare som gav mig process 
träning och som gav mig känsla för det där. Och tyvärr så var det ju 
så att många av dem som levde i den världen kom ju så småningom 
också bli misstänkta för brott. Det ena ledde till det andra så att säga, 
men det var så jag byggde grunden för min ackvisition. Sen älskar jag 
yrket. Jag har alltid velat läsa allt och kämpat och försökt ta till mig 
av allt och verkligen lära mig så mycket jag kan av yrket. Det handlar 
ju om att för mig är det inte bara ett yrke utan det är en del av min 
identitet. 

VAD ÄR DET SOM GER DIG DRIV ATT FORTSÄTTA MED 
DET DU GÖR?
Det är människorna och förstås det kittlande med rättegångar. Jag 
älskar ju rättegångar. Jag tycker också väldigt mycket om människor 
och människoöden. Jag är väldigt intresserad av det. Jag är nyfi ken på 
folks tankar och vad som ligger bakom saker och ting. För mig för det 
att jobbet verkligen är någonting som jag uppskattar.

HUR ÄR DET ATT FÖRSVARA NÅGON SOM MAN VET 
HAR GJORT “FEL”?
För det första så är det rätt sällan man vet. Ibland vet man för att 
någon erkänner eller det fi nns övertygande bevisning. Då försvarar 
man inte brottet, utan jag försvarar människan bakom brottet. Mån-
ga tänker på försvararuppdraget som att det alltid handlar om att 
få människor frikända, men så är det ju inte. Det är dem målen som 
blir mest uppmärksammade, särskilt i de fall där frikännande blir 
förvånande för omgivningen. Då kan det leda till att försvarsadvoka-
ten hyllas för att ha utfört ett skickligt jobb. Att tycka om brott har 
ingenting att göra med att vara försvarsadvokat och att försvara en 
försvarsadvokat har ingenting med att göra att man också kan har 
förståelse för ett off er och ha sina känslor på fl era ställen samtidigt. 
Det funkar alldeles utmärkt. 

HAR DU FÅTT MOTTA MYCKET KRITIK FÖR DITT YRKE? 
Jag kan inte säga att jag har fått motta mycket kritik. Jag har varit med 
om att människor har blivit väldigt arga på mig i domstolar, kort kan-
ske då för att dem kanske tycker att jag står för det onda genom att 
jag försvarar någon som den målsägande kanske tycker är uppenbart 
skyldig eller kanske tycker sig veta det. Mamman till ett mördat barn 
kan naturligtvis tycka att jag är någon som står för det onda, vilket 
gör att dem säkert i stunden kan tycka illa om mig. Men det riktiga 
hatet mot mig har jag bara varit med om i samband med att jag förs-
varade Rakhmat Akilov. Och då fi ck jag smaka på det på ordentligt 
sätt istället. 
      Med utgångspunkt från din förra fråga om hur det känns att 
försvara någon som är skyldig så var har ju uppenbart skyldig och 
att jag på något sätt därmed försvarade det onda och försökte hjälpa 
honom. Han förtjänade ingen hjälp. Så uppfattade jag det att allmän-
heten såg på det och därmed blev jag också sammanblandad med 
hans åsikter och hans sätt att tänka. Jag hade naturligtvis svårt att 
förstå det. Men det är också en nyttig inblick och det gjorde också att 
jag fi ck tillfället i det målet att förklara en försvarares roll och kanske 
också gav mig möjlighet att skriva den bok som jag skrivit som i grun-
den handlar om att förklara vad vi faktiskt gör.

HAR DET VARIT JOBBIGT ATT FOLK KÄNNER DIG SOM 
EN ADVOKAT?
Nej. Man kan säga att under en period under när det målet pågick så 
kom jag väldigt mycket i media. Det gjorde mig till en off entlig person 
under den tiden. Och då blir det som att allmänheten har fri tillgång 
till en. Till exempel genom att tycka att man är en skitstövel eller säga 
saker om en och så där. Det var naturligtvis en konstig sak. När det 
väl kom fram, vilket jag pratade om öppet i media, då kom det istället 
kärlek från allmänheten. Det var människor som skrev väldigt snälla 
brev där dem sa att det är helt fel att ge sig på dig och jag förstår vad 
du gör. Jag tyckte att det var både och. Men det här med att man blir 
igenkänd och att folk tycker att man kan prata med en handlar mest 
om att folk kommer fram och säger trevliga saker. Jag är i grunden 
en ganska privat person och tycker om det. Jag tycker också att min 
familj ska vara en privatperson och det var lite svårt. Nu skriver jag en 
bok som gör att jag inte kan vara en privatperson. Det ligger i bokens 
natur att man också ska prata om sin bok. 

HAR DU NÅGONSIN KÄNT DIG RÄDD I DITT YRKE?
Rädd har jag inte varit men varsam ja. Jag har träff at psykiskt sju-
ka människor som jag har märkt att de inte tänker som du och jag 
gör. Rädd har jag inte varit men jag har känt det där att man måste 
ha en sund beredskap på. Jag har behövt tänka på att sitta med ryg-
gen mot dörren. Vi har ju i vårt yrke, och måste alltid ha i vårt yrke, 
ett visst säkerhetstänk. Dem vi hanterar är ju ofta inlåsta. Inlåsning i 
sig skapar ju ofta psykisk ohälsa för alla människor. Det gör så att vi 
måste ha ett sätt att arbeta att någon form av säkerhetstänk fi nns 
där. Men man går inte runt och känner någon rädsla från klienterna. 
Man får ofta en ganska tydlig relation till klienten, att man är den som 
är där för att hjälpa personen ifråga. Sen så har jag träff at personer 
som blivit väldigt arga på hur domar går och blir missnöjda med hur 
rättegångar slutar och är upprörda över det. Det där kan man ibland, 
det gjorde jag oftast när jag var yngre, sammanblanda med att dem 
är arg på mig. Ofta är det ju inte det dem är. Dem är arga på systemet 
eller hur man ska uttrycka det. Man behöver inte gå runt och känna 
att det skulle vara obehagligt att vara försvarsadvokat för att man 
behöver vara rädd för sina klienter, det behöver man inte. 
         Som advokat kan det fi nnas klienter som tycker att dem har 
blivit felaktigt dömda och som kan sammanblanda det med mig. Det 
fi nns folk som har svårt att ta sig ur de tankarna. Men det är ingen-
ting som man behöver gå runt och fundera på. Genom åren har jag 
tänkt att det mest utsatta rollen man kan ha som försvarare är nog 
i familjemål, där känslorna kan blossa upp något alldeles fantastiskt. 
Det är i dem målen där vi sett, i de ytterst få fall där det skett, att en 
advokat kommer till skada av sin klient. Jag har en känsla av att det 
är dem som är mest utsatta eftersom det blir så väldigt känslosamt.  
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DU BESKRIVER I DIN BOK ATT DU SER DET SOM 
NATIONENS INTRESSE ATT TA DIG AN AKILOVS FALL. 
VAD DET EN SJÄLVKLARHET FÖR DIG ATT GÖRA DET?
Det som jag beskriver i boken som handlar om känslor och så, dem är 
verkliga. För mig var det bara en sak som hade kunnat legat emellan 
att jag åtog mig uppdraget och att säga nej och det är att jag måste 
känna att jag har tid. Jag har med åren blivit ganska noga med det att 
när jag tar ett uppdrag så vill jag först känna att jag hinner med dem 
och kan sköta dem. Jag förstod snabbt att om jag skulle åta mig ett 
sånt här uppdrag så skulle det innebära att jag ställde all min tid till 
förfogande där, eftersom det är inte bara vad som sker i själva up-
pdraget. Jag förstod att det skulle bli mycket massmedia och att det 
skulle krävas en massa saker av mig. Det var det enda som fick mig 
att överväga att tacka nej till uppdraget, för jag tänkte att jag skulle 
få problem med det. På andra sätt var det självklart och förstås lite 
smickrande att jag fick frågan.

I FALLET FICK NI ANVÄNDA ER AV EN TOLK. SKILJER 
SIG ARBETET ÅT? FÖRSVÅRAS DET?
Det blir svårare. Vi hade en helt fantastiskt tolk. Han hade förmågan 
att dels kunna översätta nästa helt i samma tempo som jag prata-
de, vilket gjorde att det är så lätt att prata när man har en tolk som 
hänger med i samma tempo. Han hade dessutom själv en förmågan 
att göra samtalen så bra att det kändes nästan som att man inte var 
där. Han blev som en del i försvarsteamet på något sätt. Det gjorde 
att det blev mer personlig kontakt i samtalen än vad man kanske inte 
kan få med en tolk. Det som det tar bort är det som är försvararens 
verkliga privilegium. Det är klienten och jag som pratar. Ingen får ly-
ssna på oss och man kan stänga dörren. Klienten kan prata med mig 
och känna att den enda som den lämnar över förtroendet till är just 
mig. Har man då en tredje person i rummet så blir det redan där lite 
besvärligare. Sedan blir det ännu besvärligare att man säger något 
och så tar det en stund innan det kommer ett svar. 

Man får inte det där riktiga flytet. När man inte förstår i andra hand 
var folk säger så kan samtal ibland fara iväg i riktningar som man 
inte riktigt menade. Sen är det ju rysligt viktigt att tolken behärskar 
både språket som man översätter från och det svenska språket. Det 
är ett svårt jobb att vara tolk och vi hade lyckan att ha en som vi hade 
nästan hela tiden, vilket gjorde det blev väldigt bra. 

FINNS DET NÅGONTING SOM DU INTE HADE KUNNAT 
TÄNKA DIG ATT FÖRSVARA?
Jag har en väldigt tydlig inställning till det. Eftersom jag inte försvarar 
brott, utan tycker faktiskt väldigt illa om brott, så finns det inte heller 
något brott som jag inte skulle kunna tänka mig vara försvarare i. Jag 
har svårt för den tanken att en försvarare skulle säga att i den här 
typen av brott vill jag inte vara försvarare, eftersom jag tycker särskilt 
illa om den här typen av brott. Det skulle vara som att säga att jag kan 
försvara folk i brott som jag tycker är okej. Jag bär inte heller några 
sådana erfarenheter där man skulle kunna tänka sig att man själv har 
varit utsatt för någon typ av brott och skulle därmed kunna tycka att 
det var svårt. Jag skulle kunna tänka mig att om man själv har blivit 
utsatt för någon typ av sexual brott, att det skulle vara svårt att kunna 
vara försvarare i ett sådant mål. Det skulle väcka tankar på målsägan-
de och man skulle inte kunna sköta sitt uppdrag på bästa sätt och då 
ska man inte göra det tycker jag. Annars tänker jag inte så. 

AVSLUTNINGSVIS, HAR DU NÅGRA BRA TIPS TILL 
STUDENTER SOM VILL FÖLJA DIN VÄG?
Såklart ska man försöka intressera sig i sina studier för det som har 
med straff- och processrätt. Det är grunderna. Sen handlar det om att 
få jobb och det är svårt. Jag vet att många tänker att man måste ha 
högsta betyg på alla tentor för att få jobb på en advokatbyrå, men så 
är det inte. I alla fall inte hos mig på vår byrå. Vi sätter personlighet i 
första rummet, intresset för människor och så. Jag tror att det är klokt 
att försöka genomföra studierna på rimlig tid. Jag tycker inte att det 
är imponerande att man får högsta betyg på alla ämnen bara för att 
man läst i 7 år och aldrig gått på en tenta som man inte är helt säker 
på att man får högsta betyg på. Jag känner mig lite ledsen för er skull 
för den här betygshetsen som präglar mycket av era studier. Särskilt 
när jag vet att en del av er skulle få jobb hos mig i alla fall, även om 
man nu råkat få bara godkänt på en tenta eller så. 
    Ting var en jättestor sak på min tid då de flesta gjorde det, men jag 
har inte gjort det. Ting är inte lika avgörande idag för att få ett jobb, 
det är mer en sak som är bra för en själv. Man utvecklas personligt 
som jurist och man får en väldigt fin utbildning. Det finns jobb där 
det ställs som krav, till exempel kan man inte bli kronofogde eller 
åklagare. Vill man bli det måste man såklart se till att ha betyg så att 
man kan sitta ting. 
      Sen så tycker jag att det kan vara klokt, att om vill göra det jag gör, 
att försöka skaffa erfarenhet och jobba med människor. Det kan man 
göra genom att ha vanliga jobb eller att jobba på häkten. Den typ 
av arbetsuppgifter ser vi som en merit. Då ser vi att det är männis-
kor som klarar av den miljön och att de kan ha kvar känslan för dem 
personerna som vi försvarar. Man vill hjälpa dem som är misstänkta. 
Sen handlar det mycket om en god rättskänsla. En försvarare ska ha 
en stark känsla av att vilja biträda den lilla människan mot samhället. 
Då är det viktigt att man kan stå upp för dem har principerna. Man 
ska inte ha felaktiga idéer om vad försvarar yrket är. Man ska inte 
bli försvarare för att man tycker att det är lite kul att vara lite känd 
och springa runt och synas i domstolar, utan man ska bli det för att 
man har en inre vilja. Då tänker jag att jag nästan är ett exempel på 
att om man kämpar så blir det bra. Jag hade inte i närheten av dem 
betyg så att jag hade kunnat gå på juristlinjen idag. Jag hade ett större 
intresse för att bli klar med programmet snabbt, jag läste snabbare 
än jag borde vilket påverkade mina betyg. Jag hade inte fått ting, i alla 
fall inte på de domstolar som jag velat. Jag hade egentligen bara en 
extremt stark önskan om, som växte fram under studietiden, att bli 
en försvarsadvokat. Det har tagit mig hela vägen till att jag idag är en. 
Jag tänker att man ska kämpa och gör man det så vill det gärna bli 
bra faktiskt. 

ALMA OTTENGREN, T3      
     Chefredatör de Facto

de Facto   nr.3 2020

Foto: Fredrik Hjerling
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Om vi fokuserar på frihet från främmande makt/tyranni som kärnan 
i detta kan vi genom samtida verk förstå detta närmare. Dramatikern 
Aischylos, som deltog i slagen vid Marathon år 490 f.Kr. och Salamis år 
480 f.Kr., beskriver i Perserna, om den persiska reaktionen på nyheten 
om nederlaget vid slaget vid Salamis, genom sändebudet, hellernas 
stridsrop "O barn av Hellas, upp till frihetskamp för land och barn och 
hustrur, gudars tempel och fädrens gravar! Striden gäller allt."[10] 
Stridsropet kan ses som en mall för de flesta upprop och stridsrop för 
frihet genom historien eller i fiktionen och populärkulturen, möjligtvis 
för att det fortfarande fångar något centralt i vår förståelse av frihet.

Även om de grekiska källorna inkluderar ärofyllda epigram av t.ex. 
Simonides från Keos över de som stupat för friheten,[11] finns även 
källor som visar på en ödmjukhet inför friheten och en påminnelse 
om människans oförmåga att se sitt eget tyranni. I historikern Thuky-
dides verk om det peloponnesiska kriget får befälhavaren Pausanius 
– som ledde de grekiska stadsstaterna till seger vid slaget vid Plataiai 
år 479 f.Kr. och därmed gjorde slut på de persiska krigen – som efter 
slaget offrade till Zeus Eleutherios (befriaren/frihetens gud) på ago-
ran i Plataiai fungera som en förebild och förebråelse för nästa gener-
ation från Thebe och Sparta som själva blev tyranner och invaderade 
och förstörde Plataiai år 427 f.Kr.[12]

Fortfarande säger dessa första verk om friheten fortfarande något 
centralt. Tyranni och främmande makt kan komma i olika skepnader 
i olika tider och samhällen och behöver inte vara en främmande här, 
men gemensamt är att kampen mot tyranniet hos andra och hos sig 
själv bör i likhet med hos Aischylos och Thukydides ske för ett än-
damål större än sig själv.

Noter
 [10]: Aesch, Pers. 405 (Emil Zilliacus tolkn.).
 
[11]: Exempelvis över slaget vid Plataiai, Simonides från Keos, Epigram VII.251 ur Anthologia Graeca ("Rykte, som aldrig förgår, de gåvo det land som dem fostrat, // dödens skymmande natt sänkte sig ned över dem. // 
Dock ej i döden de dött, ty trotsande den deras gärning // höjer ur Hades dem upp, skänker dem ära och glans.") och slaget vid Salamis, Simonides från Keos, Epigram VII.250 ur Anthologia Graeca (”Πάνω στην κόψη του 
ξυραφιού έστεκε η Ελλάδα ολόκληρη· // τη σώσαμε με τη ζωή μας· είμαστε εδώ.” ungefär: ”På en knivsegg balanserade hela Hellas; vi räddade henne med våra liv. Vi ligga här.”).
 
[11]: Thuc. 2.71.2. Se även Simonides från Keos, Epigram VI.50 ur Anthologia Graeca (om att hellerna byggde ett altare på agoran i Plataiai till Zeus Eleutherios ära efter slaget för att minnas frigörelsen).

Jan Leidö
Inspector

TYRANNIET, AISCHYLOS 
OCH THUKYDIDES
En rimlig förståelse av frihet är motsatsen till slaveri.[1] I de 
äldsta rättsliga källorna kan vi finna många uttryck för frihet, 
slaveri och olika grader däremellan som social och rättslig 
status, där rättsligt sanktionerade rättigheter, privilegier och 
skyldigheter är kopplade till denna status. Exempel inkluderar 
de babyloniska Hammurabis lagar från c:a 1754 f.Kr.,[2]  de un-
gefär samtida indiska Dharmasūtras, men även i långt senare 
lagverk på skiftande platser.

Trots långvarig förekomst av rättsregler om slaveri kan vi dock 
även i de arkaiska rättskällorna finna regler om frigörelse från 
eller begränsning av slaveri. Ett exempel är de regler i Solons 
lagar från 594 f.Kr. som brukar benämnas σεισάχθεια (seisach-
theia) eller avbördandet. Bakgrunden var förekomsten av hekte-
moroi, en sorts kvasi-livegenskap, där betalningen (morte) till bor-
genären var en andel av skörden[3] från den jord som gäldenären 
brukade (epimortos). Exakt hur detta uppstod och vad det inne-
bar är omdebatterat. Jorden som respektive hektemoros brukade 
tycks ha tillhört vederbörande och gick arv under förutsättning 
att betalningarna gjordes, eljest kunde borgenären ta över jorden 
och förslava den som var hektemoros. Av Solons lagar fr. 69a–c 
framgår att realpant i form av gäldenärens person som säkerhet 
för lån förbjöds, människor frigavs från slaveri och skulderna 
upphävdes. Där vissa accepterar denna beskrivning i lagen om 
att skulderna upphävdes,[4] menar andra att Solon upphävde 
förpliktelserna för hektemoroi, eller möjligen också återbördade 
annekterad jord, och därigenom upphävde risken för slaveri för 
den som inte uppfyllde sina förpliktelser.[5] Även om Solons lagar 
innebar faktisk frihet och minskade risken för slaveri bör dock 
dessa regler kanske inte förstås som en frihetsreform. Solon, en 
politisk outsider, valdes som enväldig arkont för att göra slut på 
tvedräkten mellan klasserna och finna en lösning som båda sidor 
kunde acceptera.[6] Solons reformer avseende seisachtheia bör 
därför kanske istället ses som ett exempel på rättens traditionella 
funktion att upprätthålla ett socialt status quo.

De första kända resonemangen om frihet (ἐλευθερία / eleutheria) 
och det besläktade ordet autonomi (αἐτονομία / autonomía) kan vi 
istället finna drygt ett sekel senare under perioden från de persiska 
krigen fram till det peloponnesiska kriget.[7] Frihet som koncept 
övergår från att främst vara en fråga för hushållet (oikos) – att vara fri 
(eleutheros) till skillnad från att vara en slav (doulos) – till att (också) 
bli en fråga stadsstaten (polis), då som eleutheria.[8] Här kan då frihet 
i betydelsen eleutheria förstås som en negativ frihet med innebörden 
oberoende från en tyrann eller utländsk makt.[9]

Noter
 
[1]: Det är också den äldsta och vanligaste förståelsen av frihet som eleutheros i de antika källorna. Hansen, Democratic Freedom and the Concept of Freedom in Plato and Aristotle, Greek, 
Roman, and Byzantine Studies vol. 50, 2010, s. 1–27, 2.
 
[2]: Se exempelvis §§ 196, 198–199 där det framgår att den bekanta talionisprincipen om öga för öga endast gällde klassen amelu (eliten/patricierna), medan den som slog ut ett öga på en 
muskinu (fria/frigivna) fick betala en mängd silver och den som slog ut ett öga på en ardu (slav) fick betala halva slavens inköpspris.
 
[3]: En sjättedel enligt t.ex. Aristoteles och Plutarchos (Aristot., Ath. Pol. 2 ii–iii; Plutarch., Sol. 13 ii–iii). Andra som Faraguna menar att en hektemoros fick behålla en sjättedel och borgenären 
annekterade då resten av jorden som gäldenären rent praktiskt tvingades betala för att bruka och de svåra förhållandena tvingande in gäldenären i nya skuldförhållanden. Se Leão & Rhodes, 
The Laws of Solon, 2016, s. 112.
 
[4]: Aristot., Ath. Pol. 12 iv; Plutarch., Sol. 15 iii–v.
 
[5]: Leão & Rhodes, 2016, s. 112–114.
 
[6]: Aristot., Ath. Pol. 5 ii iv; Plutarch., Sol. 14 i. Se även Gagarin, Early Greek Law, 1986. Notera att Solon endast förbjöd direkt slaveri vid betalningsoförmåga, andra former av gäldlivegenskap 
var fortfarande möjliga, se Leão & Rhodes, 2016, s. 114.
 
[7]: Raaflaub, The Discovery of Freedom in Ancient Greece, 2004 (beskriver eleutheria som det äldre begreppet även om historiker som Herodotus och Thukydides något anakronistiskt 
använde begreppet autonomía när de skrev om de persiska krigen); Ostwald, Autonomia: Its Genesis and Early History, 1982.
 
[8]: Se Hansen, 2010, s. 2–9 (som även behandlar några ytterligare former av eleutheria).
 
[9]: Raaflaub, 2004, s. 149–157, särskilt s. 154 (Raaflaub gör en distinktion mellan eleutheria och autonomía: "Therefore, I suggest, the choice of autonomia instead of eleutheria indicates a 
change of perspective and a different accentuation. Whoever says eleutheria is looking outward, referring to the absence of, or defense against, subjection to foreign domination; emphasis 
is placed on the fact that the community involved is not ruled by someone else. Whoever says autonomia is looking inward, stressing the self-determination of that community. Since both 
concepts are concerned with the contrast between self government and being ruled by another, they are often very close. But autonomia stresses self-determination, and eleutheria the 
absence of foreign rule; eleutheria is passive, autonomia active; eleutheria is a double negative concept ('not unfree'), autonomia a positive one; eleutheria implies 'freedom from something,' 
autonomia 'independence for something.' Despite their affinity, therefore, the two terms are clearly and consciously distinguished — as is evident in Thucydides' usage.").
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Lär känna junisarna! 4 snabba 

1. Ålder? 
2. Vart kommer du ifrån? 
3. Vad har varit det bästa under insparken? 
4. Vad är frihet för dig? 

2

3 

4

2

3

4

Amanda Fröberg T1

1 22 år.

Jesper Granberg T1
1 21 år.

Frihet för mig är utan tvekan att resa! 
Dvs livet innan Corona.

Det bästa under insparken har abso-
lut varit att få lära känna så många nya 
härliga människor.

Jag kommer från Gävle.

För mig är frihet. Att ha möjlighet att leva 
mitt liv som jag vill.

Bäst under insparken har varit lära kän-
na alla nya kompisar. 

Jag kommer ifrån Sundsvall. 

de Facto. ?
Lär känna junisarna! 4 snabba 

2 

3

4

2

3

4 

2

3

4  

2 

3 

4 

Anton Nilsson T1

126 år.

Madeleine Stenberg T1

1 23 år.

Simon Hallin T1

1 19 år.

Julia Norlund T1

1 22 år.

Skellefteå.

Det bästa med insparken har varit alla 
nya människor som jag har fått lära kän-
na och gemenskapen hog 
juriststudenter emellan.

Frihet för mig är att jag faktiskt har mö-
jligheten att skapa och styra mitt liv i en 
väldigt stor utsträckning utan någon yt-
tre påverkan från samhället. Viktigt att 
komma ihåg att för många människor 
runtom i världen är detta ej en självklar-
het, alltså ännu viktigare att vara tack-
sam för denna frihet. 

Att själv kunna välja vad man vill göra 
och vilken väg man vill gå i livet!

Lära känna alla fi na junisar och fadrar 

såklart!

Härifrån Umeå.

Örnsköldsvik.

Både att ha fått nya kompisar i sin klass, 
men även att få lära känna personer 
som redan gjort det man står inför.

Svår fråga, men frihet för mig är nog att 
kunna leva utan några begränsningar. Frihet är att ha valmöjligheter.

Att man får lära känna människorna 
man kommer jobba med. 

Skåne. 

14 1514
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CHOKLADBOLL: 24 KR/ST
Alltså besvikelsen hade varit enorm om 
den här inte skulle vara god.

SMAK:
Okej, vi är inte besvikna alls. Den har bra 
smak av choklad och är helt enkelt en 
vanlig, fantastisk chokladboll. Så som den 
ska vara.  

KONSISTENS:
Den får pluspoäng för att den inte hade 
några smörklumpar alls! Ett litet minus var 
väl att den inte serverades kyld men det är 
inte så viktigt.

PRIS:
Också värd varenda krona, som Marielle 
sa: ”varje dag är en chokladbollsdag”.

CHOCOLATE CHIP COOKIE: 22 KR/ST
Det fanns en del olika chocolate chip cookies 
man kunde välja mellan, men vi valde den 
”vanliga”.

SMAK:
Den här var lite oklar och vi hade ganska olika 
åsikter om den. Vi kunde enas om att den inte 
var äcklig och inte god heller – vad det nu än 
betyder. Julia tyckte att den funkade ganska bra 
ändå; den smakar ju ändå kaka. Marielle tyckte 
inte att den var god alls, utan alldeles för söt 
och utan någon riktig smak än socker.

KONSISTENS:
Kakan var lite seg, men det är ju så man vill ha 
en chocolate chip cookie så det är inget negativt 
alls.

PRIS:
Julia har köpt den ett antal gånger så hon tycker 
att det är värt det, men inte Marielle haha

POÄNG: J = 5/5 M = 5/5 POÄNG: J = 3,5/5 M = 1/5

Vi hoppas att vi har kunnat ge er lite 
goda råd att tänka på när ni står och 
ska välja fi kat för dagen, vi hade i alla 
fall väldigt kul när vi testade fi kat. 
Tack för oss! <3

Julia Aspari T3
Marielle Postolovski T3 
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MOROTSKAKAN: 26 KR/ST
När vi stod och skulle välja fi ka sneglade vi direkt 
på morotskakan – en klassiker som nästan alla 
älskar.

SMAK:
Själva morotskakan smakade som en bra morots-
kaka ska göra, alltså väldigt kryddig och påmin-
ner mycket om julsmaker som kanel. Frostingen 
på morotskakan var god, men kombinationen av 
frostingen och kakan blev nästan för söt – perfekt 
om man vill ha en sockerkick som kallas duga.

KONSISTENS:
Båda var enade om att den var väldigt torr och 
det förstörde mycket med kakan tyvärr.

PRIS:
Hade kakan inte varit så pass torr som den var så 
skulle priset vara väldigt passande, men eftersom 
man inte vill lägga pengar på en torr kaka när 
man lever på budget så kändes det som mycket…

DE FACTO 
Testar :  fi kat i Lindellcaféet

Det är mer vanligt än ovanligt att hitta juriststudenter i kön till Lindellcaféet för att köpa något som för oss 
studenter i alla fall, är mer värt än guld – nämligen en kopp kaff e (eller en kanna, vad man än nu behöver 
för att ta sig igenom en dag fylld med plugg).Men ibland kan man få ett sug att ignorera faktumet att man 
lever på en studentbudget och vardagslyxa till det med fi ka till kaff et. Men utbudet är så stort – vad ska 
man välja? Vi bestämde oss för att ta tag i saken och förhoppningsvis göra valet lite enklare för dig som står 
och väljer och vrakar mellan cookien och morotskakan.

I detta avsnitt av De Facto testar har vi valt att utvärdera caféets morotskaka, chokladmums, chokladboll, 
och chocolate chip cookie utifrån dessa faktorer: 

KÄRLEKSMUMS: 26 KR/ST
Här har vi också en klassiker som alltid brukar 
gå hem. Det påminner om alla fi na minnen från 
fotbollsmatcher och fi kastunder hos mor- och 
farföräldrar, vilket kan vara perfekt för att lysa 
upp en tråkig pluggdag.

SMAK:
Ojojoj vad den här kakan inte gjorde oss besvik-
na, den var jättegod! Det var perfekt kaff esmak 
och söt utan att vara sliskig. Den satt som en 
smäck med en kopp kaff e till också (starkt tips: 
man kan hämta gratis kaff e från JF-rummet om 
man är medlem mellan 12 – 13).

KONSISTENS:
Inte torr alls, den var saftig och kändes hem-
bakad.

PRIS:
Verkligen värd pengarna när man vill unna sig 
något extra.

POÄNG: J = 5/5 M = 5/5POÄNG: J = 2/5 M = 2,5/5

1. Smak, 2. Konsistens, 3. Pris.

16 17
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KÅRFULLÄKTIGE FÅR DET ATT 
PIRRA TILL HOS LEDAMÖTERNA  

Inför voteringarna pirrade det i magen på ett sätt som kan jämföras med den känsla Mello-finalerna kunde 
frammana hos Lisa, 9 år. Vara vaken sent med chips OCH att få se Thomas Gsons bidrag vinna igen! Erik å 
sin sida jämför känslan med när han som 14 åring gick på sin första häleri-rättegång.

Hösten är här och vi är åter på campus och vem är väl gladare för det än JFs ledamöter i kårfullmäktige (KF)? 
Äntligen får vi föreningsfantaster slå oss ner i Aula Biologica med egna namnskyltar som dessutom anger sek-
tionstillhörigheten JF. Tillsammans med de övriga förtroendevalda ledamöterna i kårfullmäktige ska vi besluta i 
frågor som påverkar, inte bara kårstyrelsen, utan även er studenter.

Det är nämligen så att kårfullmäktige, som så präktigt brukar kallas för “kårens högst beslutande organ” är 
den sammankomst som beslutar om allt från kårens budget, föreningarnas och sektionernas stadgar till ge-
mensamma policys som ska gälla för alla som engagerar sig inom Umeå studentkår 

Så klart bjuds det även på kaffe och fika. Det är lika basalt för en föreningsmänniska som lagtext och syre är för 
juriststudenten. Det är fikat som har format varje föreningsmänniska till den hon är idag. Den som inte dricker 
kaffe förblir helt sonika inte en föreningsmänniska särskilt länge. Detsamma gäller för den som inte uppskattar 
en chokladboll, go-to-valet för alla trötta eldsjälar som tagit på sig att göra fikainköpet. 

“Berätta vad som sades istället” tänker ni kanske nu och vi kan 
redogöra följande: 

• Kårstyrelsen ska se över på vilka grunder Laura-medaljen delas ut. Det är en hedersmedalj som är den fin-
aste utmärkelsen kåren kan ge. Den har bland annat getts till grundaren av Umeå studentkår.

• Kåren planerar för en “noll-budget” i år. Det betyder att varenda krona av kårens intäkter, cirka 7 miljoner 
kronor, ska spenderas under verksamhetsåret. 

• Kårfullmäktige har antagit Kårstyrelsens förslag till operativ plan. Den operativa planen är ett ramverk över 
Kårstyrelsens löpande arbete och bestämmer vad de ska och indirekt inte ska göra. I det långsiktiga arbetet 
kommer kåren bland annat att arbeta för en hög utbildningskvalité, lika villkor för alla studenter och bra 
bostäder till en rimlig hyra.

• Kåren har en del vakanta platser i stiftelser, styrelser och utskott som ännu inte tillsatts av KF. Dessa platser 
är bland annat en ersättare i Folkuniversitetet stiftelsen kulturverksamhet vid Umeå universitets styrelse 
och ersättare i Stiftelsen Studenthälsans styrelse. Flera platser i valberedningen är även vakanta. Platserna 
kan sökas av alla kårmedlemmar.

• Allas vår Jan Leidö valdes till inspektor fram till juli 2022.
• En motion från Erik om att att kårstyrelsen ska utreda en förändring av kårens personuppgiftsbehandling 

fick bifall. 

Det återstår två sammanträden med kårfullmäktige innan årets slut. De vakanta posterna ska tillsättas, kår-
styrelsen ska (förhoppningsvis) beviljas ansvarsfrihet och räkenskaperna godkännas. Tills dess, tveka inte att 
höra er till oss om det är någon fråga ni vill lyfta. 

              ERIK UGGLA, T5 
         LISA NORELIUS, T5

  

NYA LAYOUTANSVARIGA

EVORDA KOTIKAWATTE
Digital Medieproduktion student, T1

25 år gammal från Umeå

Jag sökte till positionen som layoutasvrig eftersom jag ville ut-
mana och utveckla mina design egenskaper. Som de nya lay-
outansvariga kommer vi fokusera på att ge vårt yttersta vad 
gäller utseendet av de Facto. 

MIKAEL GAVELIUS
Digital Medieproduktion student, T1

Jag är 24 år gammal från Stockholm. 

”Om du aldrig provat hur kan du då vara säker?” Ja så 
sjunger Oskar Linnros i låten Genom eld. Det är inte bara en 
väldigt bra låt utan också ett briljant låtcitat som beskriver 
en anledning till varför jag valde att söka positionen som 
layoutansvarig på de Facto. 

Det är nämligen första gången jag layoutar en tidning, så för 
att återkoppla till citatet, om jag aldrig skulle provat att lay-
outa denna tidning hade jag inte kunnat bli säker på om jag 
klarade av detta. Och hur det har gått? Ja den domen lämnar 
jag till er läsare att avgöra…Men det har varit väldigt roligt.

För övrigt är detta arbete en bra lärdom. Kunskaperna jag 
lär mig som layoutansvarig kommer med stor sannolikhet 
komma nytta i framtiden.
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JURISTENS DAG STÄLLER 
INTE IN –VI STÄLLER OM!

Vår vision har varit att både studenter och utställare ska kunna dra 
nytta av mässdagen på liknande sätt som tidigare år. Mässdagen 
kommer att genomföras den 3 december då utställarna kommer att 
hålla i föredrag om 15-30 minuter vardera där vi studenter kommer 
att kunna följa föredragen live. Det kommer att finnas en möjlighet 
för oss att skicka in frågor till utställarna i förväg genom formulär 
och vissa utställare kommer även att kunna besvara frågor under 
deras föredrag. Parallellt med föredragen så kommer utställarna att 
erbjuda kontaktsamtal, precis som tidigare år. Då Juristens dag 2020 
inte kan erbjuda det fysiska mötet med utställare vill vi uppmuntra 
er att ta chansen att ansöka till kontaktsamtalen. Utställarna har ut-
tryckt ett stort intresse av att träffa oss studenter vid kontaktsam-
talen och det kommer därför att finnas fler tider i år än vad det har 
gjort tidigare år. Ta chansen och ANSÖK till kontaktsamtalen för att 
skapa en kontakt med din framtida arbetsgivare.

Sammanfattningsvis; Det har varit ett mycket speciellt år för oss 
alla. Det har krävts nytänkande och kreativitet att arbeta fram 
hur ett arbetsmarknadsevent kan genomföras digitalt, men vi är 
helt övertygade om att vi studenter kommer att få ut mycket av 
Juristens dag även i år. Håll utkik på våra sociala medier för våra 
släpp av bland annat årets tema, vilka utställare som kommer att 
delta och vilka talare som kommer att gästa. Häng med på denna 
härliga resa tillsammans med oss, så ses vi genom en skärm i 
december!

Jenny Perers L. T 5
Viola Olsson T5 
Johanna Olsson T5

Nu är arbetet i full gång och vi har beslutat om att genomföra Ju-
ristens dag digitalt. Eventet kommer fortfarande att vara i början 
av december 2020. Fördagen äger rum den 2 december och den 
består av ett antal gästföreläsningar och ett panelsamtal. För att 
ni som besökare ska inkluderas så mycket som möjligt och få en 
känsla av ett fysiskt event kommer vi att erbjuda er en möjlighet att 
se föreläsningarna i olika lokaler på universitetet, anpassade efter 
Folkhälsomyndighetens restriktioner. Mellan föreläsningarna kom-
mer ett fåtal utställare att vara på plats och berätta om deras arbete. 
Vi kommer även att bjuda på storslagen fika och dela ut fantastisk 
merchandise, det vill ni inte missa!

Vi tror inte att vi var ensamma om att hoppas att när hösten väl 
kom så skulle vi alla kunna återgå till våra “vanliga” universitetsliv 
och lägga den minst sagt speciella vårterminen bakom oss. Under 
vårens planering inför en fysisk mässa kontaktade flertalet utstäl-
lare oss och meddelade att deras interna riktlinjer omöjliggjorde 
ett deltagande av ett fysiskt event. Vi började då tänka om. Under 
några sena kvällar i augusti så började planeringen inför hur Ju-
ristens dag 2020 skulle kunna genomföras på ett sätt där både 
studenterna och utställarna ges möjlighet att skapa en kontakt 
utan det fysiska mötet.

JURISTENS DAG PÅ SOCIALAMEDIER

Instagram: Juristensdag

Facebook: Juristens dag

Blogg: www.juristensdag.se/jd-bloggen  

Hemsida: www.juristensdag.se
 

2120



22 23

JURISTINSPARKEN 
2020
Det är med stolthet vi sätter punkt för årets inspark - med mer 
eller mindre utbrända generaler, men med fina minnen och 
med desto fler lärdomar. Idag när jag ser alla junisar* van-
drandes omkring på universitetet blir jag nästan rörd eftersom 
ni faktiskt fick er inspark som vi så länge fasade inte skulle bli 
något mer än en Kahoot via Zoom! Även om denna inspark blev 
annorlunda jämfört med tidigare år så lyckades vi hålla många 
traditioner vid liv, som exempelvis att ni fick bära den förban-
nade insparkströjan de inledande veckorna i skolans lokaler. 
Ni fick (vilket kanske var det viktigaste) träffas i verkligheten 
och inte via en skärm. Jag är tacksam för att insparken trots 
allt uppfyllde sitt huvudsyfte, att ni fått lära känna nya klass-
kompisar, fått upptäcka Umeå och fått en (förhoppningsvis) fin 
start på studietiden.  I korthet vill jag bara sammanfatta hur det 
är att planera ett evenemang för 200 personer - mitt under en 
pågående pandemi.

Tionde mars 2020 - datumet då juridiska föreningen röstade igenom 
oss som generaler (om jag minns rätt hade vi, ivriga som vi är, vårt 
första möte samma dag). Sjuttonde mars 2020 - Umeå universitet 
publicerar på sin hemsida att Universitet stänger sina lokaler från 
och med nästa dag. (Här bör tilläggas att de flesta flyr Umeå för att 
bedriva distansstudier från hemort). Tjugofemte mars 2020 - Bränn-
bollsyran går ut med att de flyttar sin festival till hösten - det vill säga 
mitt i vår planerade inspark. 

Utan att hänga ut samarbetspartners (även avvisade sådana) går det 
att konstatera att det inte var många pubar/restauranger eller loka-
ler som kunde ge besked i våras huruvida de kunde ta emot oss till 
hösten. Under en period kändes det som att exakt alla sponsorer 
var tvungna att backa ur på grund av den rådande situationen. Och 
nej, vi saknade inte förståelse för situationen utan vi förstod till ful-
lo hur olika företag befann sig på bristningsgränsen och inte kunde 
lova oss något längre fram - men det tar inte bort det faktum att det 
gjorde det svårt för oss att planera en inspark. Det var även jobbigt 
när T1:ornas kursansvarig (mitt i tentaplugget) under ett möte med 

förtröstan förklarade för oss hur vi var tvungna att “hitta på roliga, 
alternativa idéer - via zoom” och när vi kort därefter blev tvungna 
att avboka fabriken. Jag kan säga att vi där och då inte trodde det 
skulle bli någon mottagning överhuvudtaget, om ens terminsstart 
på plats i Umeå.

Trots ovan nämnda utmaningar blev årets inspark långt över 
förväntan och vi vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla dem 
i vår omgivning som gjorde det möjligt att genomföra en mottag-
ning. Först och främst vill vi självklart tacka alla glada och taggade 
junisar som gjort insparken meningsfull. Vidare vill vi tacka alla 
fina faddrar - tack för att ni har hjälpt oss att följa alla restriktion-
er, släpat på handsprit mellan olika evenemang och fortsatt att 
hålla avstånd. Framförallt tack för att ni har tagit emot våra nya 
juriststudenter med öppna armar. Vi generaler vill även rikta ett 
stort tack till juridiska föreningens styrelse för ert eviga pepp och 
stöd, vad som helst har vi kunnat dela med er och det har varit 
GULD (på riktigt).

Sist vill jag bara tacka till mina fantastiska general-kollegor! Vi kla-
rade det! Tack för alla tårar, skratt och mentala sammanbrott! Ni 
är bäst och så är det med det.

*Förklaring för äldre terminare som inte hänger med i svängar-
na: 

Junis = Årets term för en nystudent på juristprogrammet. För-
kortning för ordet “junior”. 

 
Frida Olofsson T3 (Linnea, Hanna, Stina & Julia.)

TACK FÖR OSS!
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BILDER FRÅN INSPARKEN

24 25



2726



Affärsjuridik är vårt verktyg som skapar 
samhällsförändring varje dag. Vi vet att 
juridiken är viktig. Och ibland gravallvarlig. 
Vi vet också att riktigt bra affärsjuridik är 
en konst. En konst som bygger på verklig 
passion. För att manifestera detta har 
vi byggt ett AI-drivet instrument som 
omvandlar juridiska texter till unika 
musikstycken. 

Lyssna på The Piano på vinge.se/career

Hur låter 
affärsjuridik?


