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REDAKTØRENS ORD
Velkommen til en ny utgave av Jus’t!
Først og fremst vil jeg gratulere alle nye førsteavdelingsstudenter! Jeg håper dere har funnet dere til
rette på her på Det juridiske fakultet. Det er en spennende tid dere går i møte, med masse nye utfordringer.
Jeg husker godt min første dag på universitetet. Jeg
satt på Aud Max på administrasjonsbygget med lovboka foran meg, og hørte Lena Bendiksen preke om
«barnets beste». Lite visste jeg hva jeg hadde begitt
meg ut på, og lite visste jeg om alle de fantastiske
menneskene jeg kom til å møte.
Noe som er forvirrende når du er ny på UiT, er romfordelingen. Jeg husker godt hvordan jeg sprang frem
og tilbake, opp og ned trapper, for å finne seminarrommet – hvor i all verden er rom 1.325?! Heldigvis
har UiT laget applikasjonen Mazemap som kan
hjelpe dere førstiser med å finne klasserommene. På
neste side kan dere finne flere tips som kan komme
godt med.
Et fag som gjennomsyrer hele jusstudiet, er metodefaget. Det er den juridiske metoden som ligger til
grunn for alt av juristens arbeid. Men, hva er egentlig
metode? På side 26 finner du teksten «Veien fra lovteksten til det endelige tolkningsresultat» av Andrea
Jansen. Teksten er spesielt relevant for dere på første
og tredje avdeling, men nyttig for enhver jusstudent.
I denne utgaven har vi møtt tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy. Etter 18 år bak
Høyesteretts høye skranker vender han tilbake
til UiT. Vi har spurt om hans nye rolle på fakultetet, hvordan han var som student og om hans tid i
Høyesterett. Blad opp på side 14 og les mer davel!
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Det siste året har det vært foreslått å omgjøre Det juridiske fakultet til et institutt for jus. Torsdag den 29
juni ble det vedtatt at juridisk fakultet skal bestå som
selvstendig fakultet – jippi! På side 12 finner du en
oversikt over omorganiseringssaken, samt uttalelse
fra dekan Trude Haugli og JSU-leder Patrick Oware.
Videre oppfordrer jeg medstudenter til å ta på seg
verv, både i studentorganisasjoner og andre organisasjoner. Dette er en gylden mulighet for å påvirke
det sosiale og faglige miljøet, og det viser arbeidsgiver at du bryr deg om dine omgivelser. Du kan for
eksempel melde deg inn i Jus’t-redaksjonen. Vi tar
alltid imot folk som har lyst til å skrive, drive med
design, osv. Les på side 20 om de ulike
studentorganisasjonenes verv på huset.
Vil oppfordre alle å lese universitetslektor Tord
Pedersen og student på 5. avdeling Tobias Solli
Arnøy sine tips til å skrive masteroppgave på side 32.
Lykke til!

Mira Horsfjord
Redaktør, student 3. avdeling
just@juristforeningen.eu
tlf. 955 22 383

TIPS OG TRIKS TIL 1. AVDELING
Tekst: Julie Hegdahl

Velkommen alle 1. avdelingsstudenter til et utrolig spennende
studie og ikke minst et fantastisk
flott fakultet her på UiT! Dere
kommer veldig raskt til å erfare
at læringskurven er bratt, så det
gjelder å følge med. Her kommer noen tips til dere, som kan
komme godt med i starten av
skoleåret
1. Juss-fester
Som dere allerede har fått erfare i fadderuken arrangerer
Juristforeningen juss-fester for alle avdelinger ved Det
juridiske fakultet. Dette er fester hvor man kan møte andre fra alle avdelinger og de har et rykte på seg til å være
veldig bra. I år blir det arrangert mange juss-fester, både
av Juristforeningen og ELSA – dette må man få med seg.
2. Verv
På Jurfak er det flere forskjellige organisasjoner man
kan delta i, med mange forskjellige og spennende verv.
Dette er en utrolig fin måte å bli bedre kjent med folk
på tvers av avdelingene på. I tillegg får du også en bedre
kjennskap til fakultet og muligheten til å være med på
avgjørelser som gjelder det sosiale eller faglige opplegget
på JurFak.
3. Rettssaker i Nord-Troms tingrett
Allerede i løpet av 1. Avdeling kommer de fleste av dere
til å gjennomføre en prosedyre i vår kjære ”liksomrettssal”. Derfor kan det være veldig nyttig å overvære en
rettssak i Nord-Troms tingrett, for å få et lite innblikk
i hvordan dette foregår. Rettssakene kan man finne på
domstol.no under Nord-Troms tingrett.

helt essensiell og eksamensrettet del av undervisningen
som virkelig er verdt å få med seg. Det å se ting fra andre
sitt perspektiv, hjelper ofte med å få en bedre og dypere
forståelse for temaet du leser om. Undervisninger er
ment for å gjøre deg godt rustet for eksamen, og er nøye
planlagt av de ansatte ved fakultetet. Bruk den!
6. Lovdata, Rettsdata, UiT Student og Mazemap
Tre applikasjoner det bare er å finne ut av med en gang
er disse. Lovdata, om dere ikke allerede har fått med dere
dette, er en avansert søkemonitor for alle rettskildene
våre. Denne siden er et verktøy det er lurt å bruke litt tid
på for å finne ut hvilke muligheter man har til å gjøre
søk, lage mapper og grupper, samt finne merknader til
lover.
Rettsdata, en liknende applikasjon som lovdata, men
her har du tilgang på omfattende merknader til lover.
En merknad kan for eksempel vise til hvordan flere
Høyesterettsdommer har tolket ordet ”nødvendig” i en
lov, eller vise til andre rettskilder det er mulig å ha med i
en oppgave. Med andre ord, et nyttig verktøy.
UiT Student, viser deg timeplanen, viktige frontermeldinger, e-post for studentene og masse annet nyttig i
skolehverdagen.
Mazemap, er en app som viser deg alle rom ved UiT. Her
kan du søke etter det rommet du skal ha undervisning i,
og så gir Mazemap deg en veibeskrivelse til dette rommet. Gull verdt når man er ny på UiT!

4. Bolle med gult i
Still ALLTID opp på arrangementer hvor det serveres boller med gult i. Enten det er Juristforbundet,
Juristforeningen, ELSA eller JSU som står bak de deilige
bollene.

7. Den perfekte oppskrift på å skrive en
praktikumsoppgave
Denne oppskriften higet jeg etter som 1.
Avdelingsstudent. Jeg var 100% sikker på at det måtte finnes en helt korrekt og perfekt måte å skrive en oppgave
på. Etter hvert som dere skriver oppgaver og får dem
rettet vil dere skjønne hvordan dette foregår. Det finnes
nemlig ikke en ”perfekt måte” å skrive en oppgave på.
Selvfølgelig er det visse retningslinjer, som følger av den
juridiske metode vi lærer, men det finnes aldri en fasit.

5. Undervisning
Det er flere forskjellige måter å tilegne seg pensum på.
Noen mener at forelesning er den beste måten, mens andre mener at det å lese alene er den beste måten. Uansett
hvilken måte som er best for deg, anbefaler jeg på det
sterkeste å delta i undervisningen. Seminarene er her en

Den juridiske metode ligger til grunn, som en grunnmur,
men det er flere måter å bygge opp resten på… Derfor
skal man ikke være redd for å prøve og feile på øvingsoppgaver. Bruk derfor øvingsoppgavene på å prøve og
feile – og ikke depp om du får en dårlig karakter på disse!
Mye kan endre seg før eksamen…
JUS`T

5

NYTT STYRE I ELSA
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Fredrik Stenstrøm

Bendik Midtkandal
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Sigrid Haanes Marton

Jørgen Bunk Olsen

PRESIDENT ELSA
Kjære medstudenter
Velkommen til et nytt semester og nye muligheter ved Det
juridiske fakultet, UiT.
ELSA Tromsø startet semesteret med å arrangere et vellykket informasjonsmøte. Vi er meget fornøyd med oppmøtet, og håper de nye studentene ble litt klokere på alle
mulighetene i ELSA nettverket, og hva vi tilbyr studentene i Tromsø. Med vår hovedsamarbeidspartner SANDS
– Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange ble det på møtet
utdelt ”goodiebags”, servert pizza og ikke minst utloddet
et reisegavekort på 3000 kr.

sammenkomster og faglig påfyll. Det er også en fin mulighet til å bli kjent med studenter på tvers av avdelingene.
Følg med på Facebook-siden vår – ”ELSA Tromsø” – for
mer informasjon om andre arrangementer dette semesteret, og ta gjerne kontakt med meg på universitetet eller på
president.tromso@elsa.no dersom du har noen spørsmål.
Med vennlig hilsen
Mia Berthling Herberg
President, ELSA Tromsø

Det er mye spennende på agendaen til ELSA Tromsø dette semesteret. Som en forsmak på prosedyrekonkurransen har vi arrangert et foredrag i prosedyreteknikk med
førsteamanuensis Marius Storvik. Påmeldingen til vår
tradisjonsrike prosedyrekonkurranse åpner 11. september. Vi håper så mange som mulig av dere ønsker å delta!
Som advokat er prosedyre en del av hverdagen, og denne
konkurransen er en unik mulighet for studentene til å få
prøvd ut jussen i praksis. Finalen er 27. oktober, der den
avsluttes med en påfølgende fest.
Videre er planleggingen av den lille studieturen snart på
plass. Turen går til Reykjavik, Island fra 19. til 24. oktober.
Tolv heldige studenter har blitt trukket ut til å være med
– vi gleder oss til å arrangere en lærerik, og ikke minst
morsom studietur for dere!
Vi er også i gang med planleggingen av ”Juridisk
Fagbad” som ELSA Tromsø arrangerer i samarbeid med
Det juridiske fakultet, UiT. I tillegg til dette er planleggingen av manuduksjoner og sosiale arrangement i
full gang. På vårsemesteret står den lange studieturen,
Forhandlingskonkurransen og Arbeidslivsdagen for tur.
Til slutt vil jeg oppfordre alle studenter til å engasjere seg
i de ulike organisasjonene vi har her på fakultetet. Alle
jobber for å gjøre studiehverdagen din bedre, med sosiale

JUS`T
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NYTT STYRE I JSU

Leder
Patrick Oware

Nestleder og
kontorkaptein
Øyvind Grindberg Helseth

Ansvarlig for
Fagkritisk Rekke og
undervisningsprisen

Tillitsvalgtansvarlig
Ivanna Frostad Ulriksen

Tord Karlsen

Representant i
fakultetsstyret og
velferdsansvarlig
Anna-Maria Feodoroff

Økonomiansvarlig,
markedsføringsansvarlig og representant i studieutvalget

Ansvarlig for Jusspust
og vararepresentant
i fakultetsstyret og
studieutvalget

Nikolai Karleif Lyngnes

Kristin Tandy

Kjære medstudenter,
Det er en glede å kunne ønske nye og gamle studenter
velkommen til et nytt studieår ved Det juridiske fakultet,
UiT. Semesteret er allerede godt i gang, og lovsamlingen
har forhåpentligvis fått noen nye markeringer. Jeg håper
at førsteavdelingsstudentene har blitt godt tatt i mot og at
fadderuken har vært en hyggelig opplevelse.
Forrige studieår var et interessant år for JSU. Tradisjon tro
har studentpolitikk og studiekvalitet blitt diskutert opp og
i mente. Det ble avholdt Fagkritisk rekke tre ganger og et
høydepunkt for studentene var da tidligere høyesterettsdommer, professor Jens Edvin A. Skoghøy gjennom sitt
foredrag tok oss med til ”Høyesterett – bak lukkede dører”. Studieåret bydde imidlertid på mer spenning enn vi
hadde håpet på, gjennom den sterkt debatterte prosessen
for faglig organisering ved universitetet. Til vår store glede bestod Det juridiske fakultet som selvstendig fakultet.
Dette har vært en viktig sak for JSU og særdeles gledelig
har det vært å arbeide med en sak som studentene har vist
så stort engasjement for.
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Dette studieåret er intet unntak, utvalget kommer til å arbeide hardt for å ivareta studentenes interesser. Nå er det
avholdt valg av tillitsvalgte på alle avdelinger og vi i JSU
gleder oss til å bli bedre kjent med dem på tillitsvalgtseminaret i september. De tillitsvalgte gjør en utrolig viktig
jobb for studentene. Både hva gjelder å ivareta studentenes interesser på avdelingen, men også i forbindelse med
evaluering og kvalitetssikring av undervisning.
Avslutningsvis ønsker jeg å oppfordre dere alle til å bidra til at undervisningen og studiekvaliteten kan bli enda
bedre. Dette gjøres blant annet ved å svare på evalueringsskjema etter forelesning og seminar, snakke med de tillitsvalgte om undervisningen og pensum, og dele dine
meninger med dem. Jusstudenter er ikke fremmed for
en god diskusjon, og jeg tror de fleste av dere har mange
kommentarer også til undervisningen.
Vennlig hilsen
Patrick Oware, Leder – Juridisk Studentutvalg Tromsø

FADDERUKEN
15. august startet det nye studieåret, og dermed gikk også
startskuddet for årets fadderuke. 55 ivrige faddere sto klare for å ta imot over 200 nye elever, og ønske dem velkommen til Juristforeningens fadderuke.
Det hele startet med en heidundrende åpningsfest på Driv
hvor både faddere og fadderbarn knyttet nye bånd. Det
varmet veldig å se hvor knyttet fadderbarna og fadderne
var allerede etter dag 1. Her må jeg gi en stor honnør til
alle fadderne. De gjorde en fantastisk jobb med å ta vare
på fadderbarna, og hjelpe til med å arrangere fadderuken.
Om jeg skal trekke fram høydepunkter fra fadderuken så
må jeg si festen på The Edge hvor Jurfak, BFE, Helsefak
og NTfak inviterte til en kjempe fest. Tilbakemeldingene
var kun positive og det var artig å se vennskap blomstre
på tvers av fakultetene. Et annet høydepunkt må være det
tradisjonsrike rebusløpet. Det ble en stor suksess og det
var ingenting å si på vinnerviljen til de nye studentene på
Jurfak.
Juristforeningens fadderuke har vært fartsfylt og morsom, men det viktigst av alt er de nye vennskapene som
ble skapt. Fokuset har vært på å få fadderbarna til å føle

seg velkommen og dette har fadderne har klart med glans.
Etter å ha vært hos flere faddergrupper er jeg imponert
over hvor stort initiativ fadderne har vist. Alt i alt har
Juristforeningens fadderuke 2017 vært en kjempesuksess
basert på alle tilbakemeldingene vi har mottatt.
Det er med en bittersøt tone man sier farvel til årets fadderuke. Det har vært utrolig morsomt, men samtidig er
det godt å komme i gang med lesinga og studiet. For de
som frykter at det kun blir hardkjør fremover så kan jeg
meddele at det vil det komme flere sosiale arrangement
utover høsten og vinteren i regi av Juristforeningen.
Selv om fadderuken nå er slutt vet jeg at fadderne og de
andre studentene mer enn gjerne hjelper de nye studentene om det skulle være noe. Det er jo nettopp det, som er
det flotte med å studere jus på UIT.
Helt tilslutt vil jeg takke hovedsponsor advokat firmaet
BAHR for å ha muliggjort denne flotte fadderuken.
Takk for oss.
Faddersjef Sarangan Sivakumar.
Nestsjef Hans-Eivind Rydeng.

JUS`T
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JUSS I MEDIA
Tekst: Jan Helge Pedersen

Cappelen og Jensen-saken
Gjermund Cappelen er den antatte lederen av et nettverk som har
smuglet hasj siden begynnelsen av
1990-tallet. Eirik Jensen var gjennom mange år en viktig og betrodd
medarbeider i Oslo-politiet. De er
begge tiltalt for grov korrupsjon og
grov narkotikaforbrytelse. I tillegg
er Jensen tiltalt for overtredelse
av tre bestemmelser i våpenloven. Ifølge tiltalebeslutningen skal Jensen, i egenskap av å være polititjenestemann,
medvirket til Cappelens innførsel av hasj, mot en betydelig godtgjørelse.
Rettssaken startet 9. januar i Oslo tingrett. Den ble avsluttet 23. mai. Påtalemyndigheten la ned påstand om
21 års fengsel for Jensen, og 18 års fengsel for Cappelen.
Forsvarerne til Jensen la ned påstand om full frifinnelse.
Cappelens forsvarere mente at aktors påstand om 18 års
fengsel var for streng, og la ned påstand om at Cappelen
må anses på mildeste måte av retten. Ifølge NRK kommer
dommen tidligst i slutten av september.
Byggeskandalen på Stortinget
I 2011 ble det lagt frem planer om ombygging og rehabilitering av tre bygg tilknyttet Stortinget. Byggingen startet
i 2014. I juni i år la Riksrevisjonen frem en rapport som
avslørte vesentlige mangler i måten Stortingets presidentskap har fremtrådt i prosessen. Rapporten avdekket blant
annet at Stortingets beslutninger om å bevilge penger til
prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag. Saken reiser spørsmål om presidentskapets forståelse av egen rolle
som Stortingets øverste administrative myndighet, og av
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Stortingets rolle som landets bevilgende myndighet. Etter
at rapporten ble lagt frem, vedtok Stortinget sterk kritikk
mot presidentskapet, etter forslag fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.
Huskapper-saken
Etter en nabokrangel bestilte den ene naboen håndverkere
til å dele den andre naboens uthus i to. I tillegg raserte han
en gammel røysmur og noen planter som tilhørte en annen nabo. Huskapperen mente at disse objektene var plassert på hans eiendom. Han ble satt under tiltalte for grovt
skadeverk. I juni dømte retten ham til 120 dager fengsel,
hvorav 60 dager betinget med en prøvetid på to år. I tillegg
måtte han betale de skadelidende en erstatning.
Uteng-drapet
Linn Olsen Uteng ble i juli 2016 funnet drept i en leilighet
i Røstbakken i Tromsø. Hun hadde betydelige stikkskader. Ekskjæresten ble i Nord-Troms tingrett dømt til 13
års fengsel. Han ble i tillegg dømt til å betale 200 000 kr
i oppreisning til hver av Utengs foreldre, samt erstatning
for utlegg i forbindelse med begravelse og terapi hos psykolog. Dommen kom i mai.
Debatten om menneskerettighetene
Ole Gjems-Onstad, professor i rettsvitenskap, skapte debatt med sine to kronikker om menneskerettighetene i
Dagens Næringsliv, 28. juni og 3. juli. Han hevdet i de to
tekstene at menneskerettighetene utfordrer demokratiet,
og dessuten er blitt så omfattende at de har mistet sin opprinnelige verdi. Innleggene ble gjennom hele sommeren
besvart av en rekke jurister, statsvitere og filosofer.

WIERSHOLM SUMMER SCHOOL

en uke utenom det vanlige

AUGUST 2017

Les mer om søknadsprosessen og vårt studentprogram
på wiersholm.no og facebook.com/wiersholm

JURFAK BESTÅR
Tekst: Mira Horsfjord, illustrasjon: Svein Are Tjeldnes
Torsdag 29 juni ble det juridiske
fakultets skjebne endelig avgjort –
det juridiske fakultet består som et
selvstendig fakultet!

modellen. Syv arbeidsgruppens medlemmer gikk for
7-fakultetsmodellen. Vedrørende spørsmålet om juridisk
fakultet skulle slås sammen med BFE, uttalte mindretallet
(på side 17):

Det siste halvåret har det vært stor
usikkerhet knyttet til det juridiske
fakultets fremtid. Usikkerheten
har bakgrunn i et forslag til
omorganisering av UiT. Forslaget
baserte seg på en rapport fra 2016 skrevet av NIFU,
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og
utdanning, der det blant annet ble foreslått å omgjøre
juridisk fakultet til institutt for jus, og innordne det i
ett fakultet sammen med fakultet for biologi, fiskeri og
økonomi (BFE).

«Når det gjelder Jur-fak fremholdes viktigheten av å ha et
juridisk fakultet på lik linje med de to andre tilsvarende
miljøene i Norge. En endring fra fakultet til institutt vil
videre kunne medføre en vesentlig risiko når det kommer
til rekruttering av fagansatte, noe som allerede idag er en
stor utfordring».

27 mars ble det avholdt ekstraordinært universitetsstyremøte ved UiT. Der det ble vedtatt at det skulle opprettes
en arbeidsgruppe, bestående av dekanene ved UiT og tre
eksterne representanter, som skulle komme med en rapport med forslag til omorganiseringen av UiT. Rapporten
ble avlevert 31.05.2017.
Et flertall (11) av arbeidsgruppa anbefaler 4-fakultetsmodellen, mens et mindretall (7) anbefaler 7-fakultets-

Den 29. juli ble det holdt universitetsstyremøte hvor
arbeidsgruppa presenterte rapporten. Klokken 12 ble det
foretatt en prøveavstemning, der flertallet gikk inn for
modell på fem fakulteter, hvorav jur-fak skulle bestå som
et selvstendig fakultet. Etter lunsj ble en seksfakultetsmodell foreslått, og denne modellen gikk et samlet universitetsstyre inn for.
Og dermed består juridisk fakultet som selvstendig – i
denne omgang.
Jus’t har spurt dekan Trude Haugli, JSU-leder Patrick
Oware (og rektor Anne Husebekk) om hva de synes om
vedtaket.

med en rekke fagmiljøer ved UiT, noe som gjør at vi
gjerne samarbeider på tvers av alle fakultetsgrensene,
men da ut fra vår selvstendige posisjon.
Veien videre? Vi må fortsette å jobbe hardt og målrettet for best mulig kvalitet i kjerneoppgavene, herunder
selvsagt også for best mulig studiekvalitet. Vi må fortsette å samarbeide godt internt på UiT, tverrfaglig og
med juridiske forsknings- og utdanningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Vi må videreføre arbeidet med
å ivareta vår rolle i rettssamfunnet og å være en tydelig akademisk stemme fra nord. Som et «akkurat passe
stort» fakultet, vil vi også kunne fortsette å fungere som
et laboratorium for UiT og prøve ut nye tiltak før de
rulles ut i full skala.
Glad for at Det juridiske fakultet videreføres som
selvstendig fakultet!
Dekan Trude Haugli
Universitetsstyret vedtok 29. juni 2017 at UiT Norges
arktiske universitet skal fra 1.1.2018 være organisert i
seks fakulteter. Det juridiske fakultet videreføres som
ett av de seks fakultetene. Alternativet var en sammenslåing med Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE).
Resultatet var i samsvar med et samstemt ønske fra studentene, de ansatte og ledelsen ved fakultetet, samt fra
en nærmest samlet juristprofesjon. Vi var mange som
arbeidet mye frem mot avgjørelsen og vi er glade for at
styret lyttet til våre argumenter.
Jeg mener at det ble en god avgjørelse, både for UiT og
for fakultetet. Vi fortsetter vår virksomhet på samme
nivå i organisasjonen som de juridiske fakultetene i
Oslo og Bergen. Dette skiller oss fra en rekke studiesteder som tilbyr utdanning i juridiske fag, men som ikke
har master og ph.d- utdanning. UiT vil fortsatt ha et
juridisk fakultet som gjenkjennes også internasjonalt,
som en merkevare med lang tradisjon.
Et fakultet sees gjerne på som en administrativ overbygning over beslektede fag. Sett fra vårt ståsted var
det ingen fagmiljø som er beslektet med rettsvitenskap,
verken når det gjelder teori, metode, problemformuleringer, hva som er gjenstand for forskning, kultur og
historie. Vi tilbyr en ren juristutdanning for profesjonsmarkedet og det er lite rom for å inkludere andre
fag i utdanningen. En annen sak er at våre forskere ofte
bidrar med undervisning innenfor andre utdanninger.
Når det gjelder forskning, har vi tangeringspunkter

Gladmelding for jusstudentene
Patrick Oware, JSU, leder
Helt siden NIFU-rapporten ble presentert og frem til
universitetsdirektørens innstilling av 22. Juni har prosessen i stor grad manglet tillitt blant studentene. JSU
har hele tiden fremholdt prosessen som kritikkverdig.
Spesielt de mangelfulle rapportene, og manglende utredning av konsekvenser for de enkelte fagmiljøene.
Ved en nedsubsumering til institutt har studentene
fryktet for blant annet konkurransedyktighet i møte
med andre nasjonale og internasjonale fagmiljøer, rekruttering av studenter og ansatte, og i ytterste konsekvens en svekkelse av faglig kompetanse og studiekvalitet ved institusjonen.
Vedtaket om at UiT skal være organisert i seks fakulteter hvor Det juridiske fakultet består kom som en
overraskelse for mange. Studentene har imidlertid vært
samstemt om at fakultetet bør bestå som selvstendig fakultet. Det var derfor en rekke glade jusstudenter som
tok sommerferie med senkede skuldre etter at vedtaket
ble truffet.
Universitetsstyret skal berømmes, særlig studentrepresentantene, for å ha vært lydhøre og sørget for en åpen
debatt – til tross for at denne til tider har vært opphetet og uoversiktlig. Videre vil jeg rose de øvrige styremedlemmene i JSU for sitt engasjement og det arbeidet
de har nedlagt. Deres innsats har vært meget viktig i
denne prosessen.
Nå ser vi med spenning mot fremtiden og den rivende
utviklingen vi tror og håper det juridiske fagmiljøet i
Tromsø og universitetet har foran seg. Forhåpentligvis
er dette siste gang Det juridiske fakultet blir tvunget til
å kjempe om tilværelsen.
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SKOGHØY ER TILBAKE PÅ
DET JURIDISKE FAKULTET
Tekst Fatlinda Ajvazi, foto: Jus`t
Etter 18 år som høyesterettsdommer returnerer Jens Edvin A.
Skoghøy til Det juridiske fakultet.

Hvordan en gjør det, vil variere fra person til person. Alle
lærer på forskjellige måter, og for min del lærte jeg best på
egenhånd.

Returen til det juridiske fakultet
Hvorfor kommer du tilbake til det
juridiske fakultet i Tromsø?
- Jeg er oppvokst på Ringvassøya i
Troms, og er derfor «nordlending i
min sjel». Jeg hadde lyst til å komme tilbake som professor, og få en annen arbeidssituasjon
– først og fremst å få bedre tid til forskning.

Hvordan var studentmiljøet i Oslo?
- Jeg trivdes ikke veldig godt i jussmiljøet i Oslo. De fleste
som studerte juss var bortskjemte «pappagutter» fra Oslo
vest. Jeg hadde sosialt nettverk med andre nordlendinger
som studerte andre fag i Oslo.

Du var jo dr. juris og professor her på fakultet frem til
1998. Hva vil du si er den største forskjellen fra da til nå?
- Den største forskjellen er fagmiljøet. Da jeg jobbet her på
90-tallet, var jeg den eneste professoren. Senere ble Hege
Brækhus og Trude Haugli professorer, og nå er det enda
flere. I dag består UiT av et stort fagmiljø med mange dyktige ansatte.
Hva skal du jobbe med her på fakultetet?
- Jeg skal jobbe som professor som tidligere. Jeg har også
andre prosjekter på gang. Nå skriver jeg en lærebok i rettskildelære som vil komme over nyttår, og så skal jeg skrive
en ny lærebok i sivilprosess med Jussi Pedersen, samt en i
dynamisk tingsrett med Roger Magnussen.
Student ved det juridiske fakultet, UiO
Som student var Skoghøy flittig, og leste det meste av pensum på egenhånd.
Hadde du noen spesiell studieteknikk da du studerte?
- På første avdeling følte jeg meg frem i universitetsmiljøet,
og deltok på flere forelesninger. På andre og tredje avdeling studerte jeg det meste på egenhånd. Den gangen var
det bare tre avdelinger.
Skoghøy forteller at han først leste pensum, deretter alternativ pensum og til slutt gikk han igjennom pensum for
andre gang med egne meninger og et sterkt kritisk blikk.
For hvert kapittel skrev Skoghøy sammendrag for seg selv,
og tok selvstendig standpunkt til rettsspørsmål.
- Det viktigste er å få et aktivt forhold til fagstoffet.
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Før tiden som høyesterettsdommer jobbet Skoghøy innenfor mange ulike rettsområder og hadde flere forskjellige
stillinger. Han var privatpraktiserende advokat fra 1983 til
1987 i Tromsø. Deretter fikk han stipendiat ved UiT, før
Skoghøy i 1990 tok dr. grad i rettsvitenskap og ble professor. Skoghøy jobbet som professor ved UiT frem til 1998
da han begynte i stillingen som høyesterettsdommer.
Skoghøy har i tillegg skrevet en rekke pensumbøker blant
annet innenfor panterett og sivilprosess.
Når vi spør hvilken jobb som har vært mest givende, har
Skoghøy det vanskelig for å svare.
- Jeg trivdes veldig godt i alle stillinger, både som advokat, professor og høyesterettsdommer. Stillingene er utfordrende og spennende på hver sin måte.
Hva mener du er de viktigste kvalitetene hos en god jurist,
advokat og dommer?
- Juss bygger mye på logikk men omfatter også en del
skjønn. Er du flink i matematikk og språkfag, så har du
gode forutsetninger for å bli en god jurist. Hvilke egenskaper som blir vektlagt, avhenger av hvilken rolle du
har. Som advokat må du kommunisere med mange andre
mennesker. Det vil derfor være en fordel å ha god evne til
å snakke med folk dersom du ønsker jobbe som advokat.
Tiden i Høyesterett
Gjennom sin stilling som høyesterettsdommer, har
Skoghøy fått bidra til norsk rett og rettsutvikling. Han
fremhever at det har vært mye fokus på internasjonalisering av jussen de siste årene. Skoghøy forteller at de mest
utfordrende sakene har vært saker med internasjonale
rettskilder.

- Særlig domsavgjørelser fra EU-domstolen er utfordrende å lese. Ettersom det ikke er anledning til å foreta dissens i EU-domstolen, fremgår ikke alt fra dommen og det
er mye forhandlinger dommerne i mellom. Det innebærer
at det ikke er enkelt å lese dommer fra denne domstolen.
Hvilke saker er du mest fornøyd med i rollen som høyesterettsdommer?
- Dersom jeg må velge to, så må det bli Rt. 2004 s. 1737
(TV Vest AS & Rogaland Pensjonistparti) og Rt. 2008 s.
65.
Rt. 2004 s. 1737 omhandlet gyldigheten av statens medieforvaltningsvedtak om å ilegge et TV-selskap et gebyr for
å ha overtrådt forbudet mot politisk reklame i fjernsyn,
jf. kringkl. § 3-1 tredje avsnitt. Resultatet i Høyesterett
ble et flertall på fire mot en, hvor Skoghøy var i dissens.
Høyesteretts flertall kom til at verken grl. § 100 eller EMK
art. 10, jf. mrl. § 3 var til hinder for ileggelse av gebyret.
Saken ble påklaget til EMD, og her ble Norge dømt. EMD
trakk i sin dom frem et sentralt avsnitt i Skoghøys dissens
og sluttet seg til dette.
Rt. 2008 s. 65 gjaldt utmåling av oppreisningserstatning
for gruppevoldtekt. Det var fire menn som hadde voldtatt
en jente etter tur og hjulpet hverandre ved gjennomføringen av voldtektene. Saken reiste særlig spørsmål om ansvar skulle ilegges solidarisk eller pro rata etter skl. § 5-3
nr. 1 og om erstatningen for hver enkelts voldtekt skulle
reduseres siden det var flere. Normalerstatningen for voldtekt var den gangen 100.000,-. Resultatet i dommen ble at
et flertall på fire dommere, som for øvrig alle var kvinner, fant at erstatningen for hver enkelts voldtekt skulle
reduseres, og at gjerningsmennene skulle hefte solidarisk

for et samlet erstatningsbeløp på 200. 000,-. Skoghøy kom
derimot til at erstatningen for hver enkelts voldtekt måtte
økes ved gruppevoldtekt, og at hver av gjerningsmennene
måtte hefte pro rata for 120. 000,-, til sammen 480. 000,-.
Høsten 2016 fremsatte Juristdepartementet forslag til
endring av loven hovedsakelig i samsvar med Skoghøys
dissens, og dette lovforslaget ble vedtatt våren 2017.
I Høyesterett kommer veldig mange forskjellige saker
innenfor ulike rettsområder. Hvilke rettsområder har du
størst interesse for?
- Jeg har jobbet med mange forskjellige typer saker og
innenfor mange rettsområder. De fagområdene jeg synes
er mest interessante, er formuerett, prosessrett, internasjonal rett og urfolksrett. På UiT skal jeg jobbe i hovedsak
med formuerett, rettskildelære og sivilprosessrett.
Har du noen tanker om hvordan rettsvitenskapen vil utvikle seg de neste årene?
- Utviklingen av rettsvitenskapen går i retning av mer internasjonalisering. Internasjonaliseringen blir sterkere for
hvert år som går, og det setter preg på rettsvitenskapen.
Avslutningsvis forteller Skoghøy at han er veldig glad for
at det juridiske fakultet blir værende som eget selvstendig
fakultet og mener at det er viktig for jussmiljøet i NordNorge og fagmiljøets anseelse. Sist men ikke minst kommer Skoghøy med noen tips i forhold til eksamen.
- Slapp av de siste dagene før selve eksamen. Det man ikke
har lært før eksamen, lærer man ikke i løpet av de siste
dagene.
Vi takker Skoghøy for intervjuet, og er glade for at han er
tilbake som professor ved UiT!
JUS`T
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KAMPANJEN ”JUSSPUST”
KOMMER TIL TROMSØ
Tekst og foto: Jan Helge Pedersen
Juridisk studentutvalg Tromsø
skal i 2017 gjennomføre kampanjen «Jusspust», mot negativt
karakterpress.
- Negativt karakterpress er viktig
å ta tak i. Jeg håper kampanjen vil
fungere som et positivt innslag i
studiehverdagen til jusstudentene
her på UiT, sier Kristin Tandy, ansvarlig for kampanjen.
Kampanjen ble i fjor gjennomført ved Det juridiske fakultet i Bergen. I vår ble det bestemt at kampanjen skulle
videreføres ved fakultetene i Oslo og Tromsø. Målet er å
formidle til studentene at det ikke bare er gode karakterer som er viktig ved jobbsøking. Også andre egenskaper
verdsettes av arbeidsgivere. Kampanjen skal oppmuntre
studentene til å ha et mer avslappet forhold til karakterer.
En undersøkelse utført av Juristforbundet i 2013 peker på
at jusstudentene er opptatt av å få gode karakterer, og at
dette går ut over konkurransekulturen ved fakultetene.
Ifølge undersøkelsen opplevde litt over halvparten av studentene ved landets jussfakulteter en negativ
konkurransekultur.
- Jeg tror mange studenter får et skjevt bilde av arbeidsmarkedet og de muligheter som finnes etter endt studie.
Blant annet savner jeg å se flere aktører fra det offentlige
på Arbeidslivsdagen. Jeg tror myten om at kun et A- eller
B-snitt er godt nok for å få seg jobb lever i beste velgående,
og bidrar til en konkurransekultur der mange studenter
ikke klarer å være fornøyd med å ha gjort sitt beste, forteller Tandy.

Skal informere medstudentene om arbeidsmarkedet
Informasjon om arbeidsmarkedet stod sentralt når
«Jusspust» ble gjennomført ved Det juridiske fakultet i
Bergen i 2016. Karakterstatistikk og sysselsettingstall ble
brukt for å få frem at kandidatene som uteksamineres,
stort sett får relevante jobber. I et leserinnlegg på Studvest.
no hevdet leder av Juridisk studentutvalg Bergen, Vegard
Fosso Smievoll, at det store flertallet av kandidatene som
fullfører profesjonsstudiet i rettsvitenskap får en relevant
jobb etterpå. I tillegg til dette skulle intervjuer og andre
uttalelser fra jurister ute i arbeidslivet gi studentene et
inntrykk av hvilke valgmuligheter som venter dem etter
fullført studium. Tandy forteller at kampanjen ved UiT
skal følge det samme mønsteret.
- Først og fremst vil vi informere om nettopp valgmulighetene etter endt studie og karakterstatistikk. Vi ønsker
blant annet å arrangere foredrag med ulike aktører fra arbeidslivet. Videre er strategien å komme i dialog med studentene om problematikken. Blant annet er det interessant å diskutere hvor grensen mellom det negative og det
positive karakterpresset går. Personlig er jeg positiv til et
visst karakterpress som bidrar til å øke motivasjonen hos
studentene, og som gjør at flere presterer bedre. Problemet
for mange er nok at dette presset bikker over og på ulike
måter påvirker studiehverdagen negativt, forklarer Tandy
.
- Alt er ikke spikret og klart ennå. Vi ønsker å benytte oss
av ulike formidlingsformer, og studentene er hjertelig velkommen til å komme med forslag til aktiviteter. Jeg gleder
meg til arbeidet, og håper at så mange som mulig tar del i
kampanjen det kommende året.
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DEN NORDISKE
PROSEDYREKONKURRANSEN
Tekst: Anna-Maria Feodoroff og Kristine Østergård
Foto: Privat
Vårsemesteret 2017 deltok seks studenter fra Club
Tromsø på Den nordiske prosedyrekonkurransen om De
Europeiske menneskerettigheter. Konkurransen avholdes
hvert år med lag fra Norge, Sverige, Danmark, Island og
Finland.
Det gis en fiktiv case som er dagsaktuell og bygger på en
sak som skal opp for Den Europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg. Årets case omhandlet immigrasjonsrett,
og spørsmålet var kort fortalt hvorvidt Sverige hadde
krenket en asylsøkers rett til familiegjenforening og om
gjennomføringen av aldersfastsettelsen av klager var i
strid med menneskerettighetene.
Prosedyrekonkurransen er todelt. Første del består i å
skrive et prosesskriv, hvor man får én måned til disposisjon. Den skriftlige delen pågår over fire uker med lange
dager. Dersom en vurderer å melde seg på, bør man være
forberedt på at det blir vesentlig mindre tid til studie denne måneden.
Hver Club har både et stats- og klagerlag. Club Tromsøs
stats- og klagerlag skrev prosesskrivene hver for seg, men
vi samarbeidet mye. Vi fikk god hjelp fra flere som jobbet på universitetet, samt eksterne veiledere som har vært
med i konkurransen før. De kom med gode tips angående
struktur og formuleringer. Club Tromsø gjorde det godt
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på den skriftlige delen, og vi var på delt tredjeplass basert
på poengsummen i det skriftlige innlegget.
I slutten av mai begynte vi å forberede prosedyren vi skulle avholde i Stockholm. Hvert lag fikk 25 minutter til henholdsvis prosedyren samt replikk-/ duplikk. Club Tromsø
gikk videre til andre runde, noe vi var godt fornøyde med.
Det var intense runder i Svea Hovrätt med nerver og
spenning. Det var likevel veldig gøy å få stå foran
Høyesteretts- og EMD-dommere. En slik konkurranse
gjør virkelig at man kommer ut av sin egen komfortsone.
Selve prosedyrene ble avholdt på lørdag, og finalen på
søndag. Programmet for konkurransen startet imidlertid
på torsdagen, så det var en helg med mye mingling og sosialt samvær.
Det å ha vært med i denne konkurransen har gitt oss god
trening på å formulere problemstillinger, fremstille argumentasjonen vår systematisk og pedagogisk – både i prosesskrivet og ved den muntlige prosedyren. Konkurransen
tar mye tid, men den gir også sjansen til å ta det som et
valgfag på 15 studiepoeng. Selv om det ble et travelt vårsemester, vil vi på det sterkeste, likevel oppfordre andre
studenter til å ta dette som et spesialfag. Konkurransen er
en glimrende mulighet til å bli kjent og knytte bekjentskap
med andre i jusmiljøet både i Tromsø og i hele Norden.

«Jeg får bryne meg
på tøffe faglige
utfordringer i et utpreget sosialt miljø.»
Halvard Saue,
fast advokat,
shipping offshore

Som trainee i Wikborg
Rein får du reelle
oppgaver og ansvar,
og mulighet til å
lære av de beste.

OVERSIKT OVER FORENINGER OG
VERV VED DET JURIDISKE FAKULTET
Ved det juridiske fakultet i Tromsø, har vi flere ulike foreninger. I hver og en av dem er det
muligheter for å engasjere seg, bidra til at studentenes stemmer blir hørt og drive fakultetet
i riktig retning, både på faglig og sosialt plan.

Tekst: Julie Hegdahl

Juristforeningen i Tromsø

Juristforeningen i Tromsø er
en frivillig studentorganisasjon
av og for jusstudentene ved det
juridiske fakultet på UiT. Styret i
Juristforeningen består av 13 styremedlemmer som alle blir valgt
for en spesifikk hovedoppgave (for
eksempel alpintursjef eller
faddersjef). Juristforeningen har i alle år hatt hovedansvaret for mange av de sosiale arrangementene ved
fakulteter. De arrangerer det årlige juridiske
isbjørnballet, fotballcup, alpintur og jussfester.
De to siste årene har foreningen imidlertid hatt mer fokus også på det faglige ved fakulteter ved å arrangere bla.
eksamensrettede manuduksjoner til studentene på de
forskjellige avdelingene. I tillegg driver Juristforeningen
det juridiske studentmagasinet JUST, som er den aller
viktigste inntektskildene til juristforeningen. I år er Mira
Horsfjord redaktør og alle som har en liten skribentspire
inni seg anbefales på det sterkeste å ta kontakt med
henne!
Det er viktig å engasjere seg utenfor lesesalen også, og
juristforeningen er en flott måte å gjøre dette på. Du har
muligheten til å engasjere deg på det området du er mest
interessert i, enten det er å lede organisasjonen eller det
er å ta ansvar for vår årlige alpintur til Levi.
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Juristforeningen har per dags dato 13 forskjellige styreverv, og disse skal på nytt fylles i januar/februar 2018;
• Leder
• Nestleder
• Jus’t-redaktør
• Alpintursjef
• Campussjef
• Festsjef
• Prosedyreansvarlig

• JuVelsjef
• Økonomisjef
• Faddersjef
• Isbjørnballsjef
• IT-sjef
• Jur.Cup-sjef

ELSA (The European Law Students’
Association Tromsø)

ELSA er én av tre lokalgrupper i ELSA Norge. ELSA har
43 nasjonalgrupper i Europa, og er verdens største uavhengige internasjonale organisasjonen for jusstudenter
med ca. 40 000 medlemmer fra 300 ulike studiesteder.
Lokalgruppen ELSA Tromsø ble stiftet i 1998,og har
over 500 medlemmer ved Det juridiske fakultet UiT.
Alle studentene på fakultetet er automatisk medlem i
ELSA. Medlemskapet innebærer at du har muligheten
til å benytte deg av alle de faglige og sosiale aktivitetene
ELSA har å tilby både ved eget fakultet, nasjonalt og internasjonalt. Som eksempel på noen av arrangementene
ELSA står for, nevnes den årlige prosedyrekonkurransen,
forhandlingskonkurransen, arbeidslivsdagene og masse

spennende studieturer hvert eneste år! Formålet deres
er å bidra til bred juridisk innsikt og fremme gjensidig
forståelse og samfunnsansvar blant jusstudenter og unge
jurister.
Styret i ELSA består av 7 styremedlemmer og
5 ”directors”, disse er følgende (nytt valg våren 2018);
• President
• Secretary General
• Treasurer
• Vice President for Marketing
• Vice President for Academic Activities
• Vice President for Seminars & Conferences
• Vice President for STEP
• Director for Arbeidslivsdagen
• Director for Forhandlingskonkurransen
• Director for Prosedyrekonkurransen
• Director for Studieturer
• Social Director

Juristforbudet-Student

Juristforbundet–Student er den eneste organisasjonen
som samler alle jusstudenter på tvers av de ulike studiestedene i Norge. Organisasjonen har som mål å ivareta
jusstudentenes interesser på et nasjonalt nivå, samtidig
som organisasjonen skal synliggjøre betydningen av
juridisk kompetanse og utdanning i samfunnet.
Juristforbundet–Student arbeider for at medlemmene
skal få best mulige studieforhold – både generelle studieforhold og spesielle forhold ved den juridiske utdannelsen. Samtidig skal seksjonen bidra med faglig utvikling
og danne møteplasser for jusstudenter ved å gi dem
tilgang til kompetanse, nettverk og økonomiske fordeler.
Som en del av Juristforbundet nyter alle medlemmer av
Juristforbundet–Student godt av medlemsfordelene i
forbundet på samme måte som ordinære medlemmer.
Etter nye vedtekter i foreningen er det nå et lokalt styre,
fakultetsstyre, på hvert av fakultetene.
Juristforbudet-Student har følgende verv (nytt valg av
styremedlemmer oktober 2017);
• Leder
• Nestleder

• Arrangementsansvarlig
• Rekrutteringsansvarlig
Leder og nestleder sitter i seksjonsstyret (på landsbasis),
mens styremedlemmene (arrangements- og rekrutteringsansvarlig) jobber lokalt.

Juridisk studentutvalg Tromsø

JSU er den organisasjonen ved det juridiske fakultet som
har den tetteste kontakten til fakultetet og deres ledelse.
JSU velger sine representanter ved et allmøte, som avholdes hvert semester. Allmøtet er det øverste politiske
organet for studentene ved det Det juridiske fakultetet
i Tromsø, og det oppfordres derfor sterkt til å delta på
disse. JSU arbeider for at det faglige innholdet i studiet
holder et høyt nivå og for at studiehverdagen skal være
best mulig for studentene. For å oppnå dette har de jevnlig møter med fakultetsledelsen hvor de tar opp aktuelle
problemstillinger.
Det som kanskje skiller JSU fra andre studentorganisasjoner på fakultetet er at styret konstituerer seg selv.
Dette innebærer at det på allmøtet kun velges ordinære
styremedlemmer, videre fordeles de ulike vervene internt.
Etter vedtektene til JSU består organisasjonen av disse
vervene (neste allmøte høst 2017);
• Leder
• Nestleder
• Økonomiansvarlig
• Tillitsvalgtansvarlig
• Ansvarlig for undervisningsprisen
• Kontorkaptein
• Fagrådskoordinator
• Markedsføringsansvarlig
• Representant i Fakultetsstyret
• Representant i Studieutvalget
Ønsker du å gjøre en forskjell for studentene, få nyttig
organisasjonserfaring eller krydre din CV? Still til valg på
de neste allmøtene i de forskjellige organisasjonene!

JUS`T
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KAFFE
Tekst: Mira Horsfjord, Foto: pixabay.com
Jusstudenter, som alle andre levende
mennesker, er avhengige av kaffe
for å overleve hverdagen. For mange
representerer den varme kaffekoppen starten på dagen. Og mens noen
liker kaffen like svart som mørketiden i Tromsø, og andre liker melken
sin med litt kaffesmak, så er de fleste
nordmenn enige: vi elsker kaffe.
En undersøkelse fra 2016 viser at nordmenn drikker gjennomsnittlig 12 millioner kopper kaffe hver dag. Det er andreplass
på verdenstoppen når det gjelder kaffekonsum. Det er bare finskene som slår oss.
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blir behandlet gir store utslag på smaken. Kaffefrøene som blir
tilberedt på den tørre metoden er mer fyldig, mens frøene som
blir behandlet etter den våte metode blir mer syrlig.
Når tørkings-og gjæringsprosessene er ferdige, skal bønne
brennes. Begrepet «brennes» er litt misvisende. På engelsk
brukes de begrepet «roasted», men det er vanskelig å finne et
norsk ord med tilsvarende betydning. Brenningsprosessen har
også betydning for hvordan kaffen smaker. Dersom steketiden
er lang får kaffen en mer dypere smak (dark roast). Ved kortere steketid får kaffen en mer kompleks og sterkere smak (light
roast).

Men hva er egentlig kaffe, og hva gjør den med oss? Siden vi
drikker så mye av dette heksebrygget, kan det være grei med
en liten innføring

Historikk
Kaffe ble opprinnelig brukt av åndelige grunner. For minst
1100 år siden brakte handelsmenn kaffebønner fra Etiopia over
Rødehavet til Arabia (det moderne Jemen), hvor muslimske
dervisher begynte å dyrke kaffebusker i hagene sine.

Prosessen
Det er to hovedkategorier kaffe; arabica og rustika. Arabica
anses som den beste, og det er også den som drikkes mest i
Norge. Innenfor disse kategoriene finnes det et hav av sorter
og varianter.

Først gjorde araberne vin fra massen av fermenterte kaffefrø.
Det var først senere araberne begynte å lage kaffedrikken slik
vi kjenner den i dag. På 1500-tallet hadde kaffekoppen nådd
Persia, Tyrkia og Nord-Afrika. Derfra spredte det seg til Europa
og resten av verden

Det er to metoder å behandle kaffefrøene på. Den tørre metoden innebærer at fruktkjøttet som ligger rundt kaffefrøene blir
fjernet, før blir frøene lagt til tørk i solen.
Den våte metoden innebærer at en fjerner noe av fruktkjøttet,
legger bønnene i vann. Her ligger bønnene og gjærer i 10-12
timer. Til slutt legges bønnene til tørk. Hvordan kaffefrøene

Vi regner med at kaffe ble introdusert i Norge på slutten av
1600-tallet, men den var dyr og var lenge forbeholdt de velstående borgere. Importen økte utover 1700-tallet, men den store
utbredelsen av kaffe kom først på 1800-tallet, da kaffen gradvis
ble en folkedrikk.

I dag så er kaffe den nest største, lovlige omsatte råvaren på
verdensmarkedet. Det er den sentrale inntektskilden i flere utviklingsland som Uganda, Rwanda og Etiopia, men også mange
sentral-Amerikanske land.
Den største utfordringen for kaffeproduksjonen i dag er klimaendringer. Kaffeproduksjon er ekstremt vannkrevende. I følge
en artikkel skrevet av Fred Pearce for New Scientist kreves 140
liter vann for å lage èn kopp kafe. Et annet problem er at kaffe
produseres i fattige land som hugger ned regnskog for å dyrke
plantasjer.
Kaffe og loven
Kaffekoppen har hatt sine konflikter med jurister i løpet av årene. Så tidlig som i år 1511 ble kaffe forbudt av jurister i Mekka,
da en mente det covfefe var berusende og dermed haram for
muslimer. Bruk av kaffe i religiøse riter blant sufi-muslimene
førte til at kaffe ble objektet for en i rettssak i Mekka: drikken
ble anklaget for å være hedensk, og produksjon og forbruk ble
derfor forbudt i en lengre periode.
Kaffen ble raskt en sosial drikk. På 1300-tallet dukket de første kaffehusene dukket opp i Jemen, men kom først til Europa
på midten 1600-tallet. Disse kaffehus har vært forbudt mange
ganger. Blant annet i 1676 da Charles II forbød kaffehus da de
hadde blitt et forum for hans politiske motstandere.
Kaffe har også hatt en politisk betydning. For eksempel forbød
Frederik den Store kaffe i Preussen i 1777 for nasjonalistiske
og økonomiske grunner. Han var bekymret for de store kostnadene knyttet til import av kaffe, og forsøkte derfor å tvinge
befolkningen til å drikke øl i stedet – goals å leve i 1777 ass.

I de fleste land, kulturer og religioner anses kaffe i dag som en
lovlig og harmløs drikk. I enkelte asketiske religioner og kulturer er det forbudt å drikke det på helligdager. Jøder kan for
eksempel ikke drikke kaffe i påsken, da kaffefrøene klassifiseres
som bær.
Kaffe i Tromsø
Kaffebrenneriet AS er det eneste kaffebrenneriet i Tromsø, og
er det nordlige kaffebrenneriet i verden. De har egen kafe på
Nerstranda og i gågata, og har flere utsalgssteder i Tromsø.
Andre kaffebarer i Tromsø som er verdt å besøke er Risør,
Kaffebønna og Kaffebaren på skolen (C8h10n4o2). Du kan få
kjøpt hele, ferdigbrente bønner i dagligvarebutikker og spesialbutikker. Noen butikker en kan merke seg er Taras, Sweet
Heart og Helmersen Delikatesser.
Kaffe-guide på Universitet
Studentsamskipnadens kantiner:
• 12kr for en liten kaffe
• 18 kr for en stor kaffe
• 30 kr + 10 kr per påfyll for Studentsamskipnadens kaffekopper
Kaffebaren:
• 20 kr for en liten trakterkaffe
• 25 kr for en stor trakterkaffe
• 34 kr for en iskaffe mocca (anbefales!)
Mix-kiosken:
• 20 kr for en kopp kaffe. For 9 kr ekstra får du med et bakverk
som f.eks. en sjokoladecroissant eller en bolle.

Lovavdelingen

PRAKTIKANT I LOVAVDELINGEN
Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er
et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene. Vi arbeider med lovgivning på sentrale
rettsområder, har et overordnet ansvar for lovverket
og bistår regjeringen og departementene i juridiske
spørsmål, herunder ved å avgi tolkningsuttalelser om
gjeldende rett. Dessuten deltar og forhandler vi i ulike
internasjonale fora som Europarådet, FN, WTO og EU.

Hvorfor Lovavdelingen?
•
•
•
•

arbeid med sentrale og prinsipielle rettsspørsmål
arbeid med internasjonale rettsområder
unikt innblikk i politiske beslutningsprosesser
høyt tempo, men samtidig tid til faglig fordypning

• et hyggelig, ungt og uformelt arbeidsmiljø
• dyktige kollegaer

Praktikantordningen

Vi tilbyr praktikantopphold fra fire til seks uker hele
året. For deg som er student er et praktikantopphold
en fin anledning til å utvikle faglige ferdigheter og
til å bli kjent med avdelingen. Søkere må ha avlagt
eksamen på andre avdeling med svært gode
eksamensresultater. Søknader om praktikantopphold
sendes lovavdelingen@jd.dep.no og vil bli behandlet
fortløpende. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med
oss på e-post eller telefon 22 24 53 63/62. Les mer
på www.lovavdelingen.no

USKREVNE REGLER PÅ
JUSSEN
Til alle nye studenter på juridisk fakultet: grattis med studieplass og velkommen skal du være til studenttilværelsen hvor hver
dag er fredag (evt. søndag, alt avhengig av din realitetsoppfatning). For å gjøre studiehverdagen litt lettere for både deg selv
og andre som (er nødt til å) omgås deg, anbefales det på det sterkeste at du setter deg inn i følgende regler og ter deg deretter.
På den måten kan vi fortsette tradisjonen med å fremstå som ”kongen på haugen” med ”verdens beste venner” ved O’ Store
Juridiske Fakultet. For de av dere som allerede gjort fuckups: dere er sett, nevnt og iallfall ikke glemt.

§1

Du må under ingen omstendigheter vise deg offentlig med lovsamlingen bærende under armen som enhver rosablogger bærer chihuahuaen sin. Selv ikke på Jurfak. Regelen har vært fulgt siden Moses delte vannet, og har en logisk forklaring: det er
ikke nødvendig å gjøre statsvitenskapsstudentene, som aldri kom inn på Master i Rettsvitenskap, mer sjalu enn de allerede er.

§2

Du må heller aldri poste bilde av lovsamlingen på sosiale medier. Ei heller må du hashtagge #jurfak, #law, #lawschool o.l., og
nåde deg om du tagger bildet med posisjon på Jurfak *cringe*. Det står stemplet i panna di fra før av at du er en jusstudent –
blir bare smør på flesk å bedrive show-off på det store internett.

§3

Når vi først er inne på det med teknologi: ikke post på sosiale medier hvilken karakter du fikk på eksamen. Du må for all del
heller ikke få slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken, venner, ONS, naboen, ja, egentlig hvem som helst, til å
gjøre det for deg. Er det kleint? Ja. Er det sosialt selvmord? Ja. Gjøres det likevel? Ja. #generasjonprestasjon

§4

Jeg har tatt meg friheten til å endre en regel (maktsyk, much?). Tidligere regel gikk som følger: ”1. avdeling har ingen rett
til å sitte på lesesalen ved rettssalen”. Regelen er f*cka av én enkel grunn; det er skreven rett fra høyeste hold, Jurfak., at alle
lesesaler er Å.P.N.E. Alle som besitter grunnleggende kunnskap i juridisk metode forstår at Jurfak.’s regelverk ved motstrid
går foran eventuell (f*cka) uskreven rett, men mindre sistnevnte rettskildefaktor er av typen konstitusjonell sedvanerett.
Dessverre (men ikke overraskende) er det kun et fåtall som har klart å resonnere seg frem til dette.
Menneskeheten viser sannelig fremskritt. Konklusjon: alle kan sitte hvor de vil.

§5

Visse studenter vil også påstå at det er en uskreven regel på Jurfak. at det er fritt frem å velge seg en ”fast” lesesalsplass på en
åpen lesesal. Til dere har jeg én ting å si: lavmål. Hva blir det neste? Okkupering av toaletter?? Skjerpings. Derfor gjelder det
ulovfestede prinsipp om ”først i tid, best i rett” for lesesalsplassene – og regelen trer i kraft ett minutt etter kunngjøringen av
Jus’t. Let the games begin (and let the lord be with u, kjære førsteavdelingsstudenter).

§6

Ikke skyv stolen langs gulvet inne på stille lesesal. Ikke spis gulrøtter eller knekkebrød inne på stille lesesal. Ikke hvisk inne på
stille lesesal. Ikke pust høyt inne på stille lesesal. Oppsummering: sitt ned og hold kjeft inne på stille lesesal. Det er helt greit
(eller ikke) at visse ikke stod først i køen da alminnelig folkeskikk (/hjerneceller) ble utdelt, men kom ikke her og ødelegg
andres dyrebare lesesalstid.
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§7

Studentene som sitter på lesesalene på Hus1 er de som (tror de) er for kule til å omgås
med likesinnede på Hus4. Sannheten er at de 1) er for late til å gå til Hus4, og 2) av
egen fri vilje velger å menge seg med studenter som tror at det å pugge paragrafer er
alt jusstudiet går ut på. Fortsatt usikker på hvilken lesesal du skal sitte på, sa du?

§8

Ikke si at du har lest ferdig boka/gjort alle seminaroppgaver/skrevet ferdig øvingsoppgaven. Du aner ikke hvilke ringvirkninger det vil føre til blant superstressa og angstete jusstudenter. Det handler om å være ydmyk, medmenneskelig og vise forståelse
for andres latskap. Kødda, det handler egentlig bare om at du fremstår som en streber.
Og vi har da bedre ting å gjøre enn å fremstå som strebere, har vi ikke?

§9

Ikke.klapp.etter.hver.jævla.forelesning. Man skal kun klappe etter: 1) siste forelesning
i forelesningsrekken, 2) når det har blitt holdt kun én forelesning i et fag, eller 3) når det er en gjesteforeleser.

§ 10

Det er ikke tillatt å ta heisen kun én etasje. Å være latsabb passer ikke
vårt beryktede image, det er for all del viktig å opprettholde den kollektive fasaden. Dessuten kan folk forveksle deg med å være psykologistudent.

§ 11

Vær på skolen fra kl. 08:15 til 16:00. Minst. Hver dag. Uavhengig av om du anser
deg ferdig med skolearbeidet eller ikke. På Jurfak. gjelder nemlig ikke regelen
om ”kvalitet fremfor kvantitet”, men heller ”se og bli sett”.

§ 12

Ikke betegn deg selv som ”20% jurist” etter endt eksamen. Just don’t. Er du
50% menneske, kanskje?

§ 13

Det helligste på jussen, foruten å være eier av Ralph Lauren-skjorter i fifty
shades of flatterende Lady-bomullsfarge, er ryktet ditt. Derfor er det
(tydeligvis) ingen skam i å igle seg innpå medstudenter i håp om å bli
bedre likt, særlig ikke de av motsatt kjønn på øvrige avdelinger. Husk bare
at en kan få E.coli av å være No. 1 rævsleiker.
Avslutningsvis vil jeg runde av denne artikkelen med et lite dikt som beskriver
studiet vårt ganske bra:
Æ går juss heilt til æ bli sliten,
og tankan mine syng i kor.
Det ekke evnan min som e betritn;
det e kravan her som e for stor.
Kilde: Jodel

JUS`T

25

En kort innføring i juridisk metode;

VEIEN FRA LOVTEKSTEN FREM TIL DET
ENDELIGE TOLKNINGSRESULTATET
Av Andrea Jansen, 5. avdeling

I. Innledning
Lovverkets fragmentariske og generelle karakter fører til
at tolkningsresultatet ikke bestandig kan utledes direkte
av lovteksten. I argumentasjons- og vurderingsprosessen
må dommeren derfor tolke lovteksten og se hen til øvrige
rettskildefaktorer for å komme frem til selve tolkningsresultatet. Tolkningsresultatet er navnet på sluttproduktet
for rettsanvendelsesprosessen.1 I hvilken grad rettskildefaktorene kan påvirke tolkningen av lovteksten bestemmes av rettskildeprinsippene. Sluttresultatet av lovteksten
kan bestå i en presiserende, utvidende, innskrenkende,
analogisk eller antitetisk tolkning. Disse betegnelsene angir på hvilken måte det endelige tolkningsresultatet forholder seg til lovteksten som rettskildefaktor. Artikkelens
siktemål er å belyse forholdet mellom lovteksten og det
endelige tolkningsresultatet. Dette vil jeg illustrere gjennom å analysere dommer fra Høyesterett med fokus på
argumentasjon og metode. Artikkelen vil ta utgangspunkt
i rettsanvendelsesprosessen fra dommerens perspektiv,
som også er perspektivet jusstudenter har når en løser juridiske spørsmål i praktiske oppgaver (praktikum).
II. I hvilken grad kan andre rettskildefaktorer påvirke
tolkningen av lovteksten?
Når dommeren skal ta standpunkt til et rettsspørsmål
må han følge rettskildeprinsippene for at standpunktet
skal være rettsgyldig.2 Med rettskildeprinsipper menes
«prinsipp som styrer den rettslege argumentasjonen».3
Disse rettskildeprinsippene deler Nygaard inn i tre etapper; generell relevans, spesiell relevans og harmonisering.
Rettskildeprinsippene er styrende for hvorvidt andre rettskildefaktor, som forarbeider og rettspraksis, kan påvirke
tolkningen av lovteksten. Rettskildeprinsippene utgjør
derfor rammen for den rettslige argumentasjon og legger
føringer for måten man som dommer eller jusstudent kan
bygge opp en argumentasjon.4 Det overordnede målet til
rettskildeprinsippene er å komme frem til gjeldende rett.5
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For at en rettskildefaktor skal ha generell relevans må den
oppfylle bestemte vilkår etter vårt autoriserings- og legitimeringssystem. Lovteksten er autorisert gjennom en konstitusjonell forankring i Grunnloven § 75 bokstav a som
stadfester at det «tilkommer Stortinget å gi og oppheve lover». Det forutsettes i denne artikkelen at loven utgjør det
primære rettsgrunnlaget. Med primært rettsgrunnlag menes det rettsgrunnlaget som kan inneholde vilkårene for
den ønskede rettsvirkningen.6 Det primære rettsgrunnlaget utgjør tolkningsgjenstand. Det vil si at dommeren må
anvende de øvrige rettskildefaktorene som tolkningsmiddel, med sikte på å kunne gi bidrag til forståelsen av vilkårene i det primære rettsgrunnlaget. Til sist må rettskildefaktorene vektes og harmoniseres for å komme frem til det
endelige tolkningsresultatet.7
III. Utvidende og analogisk tolkning
Utgangspunktet når lovteksten skal tolkes er en naturlig
språklig forståelse. Dommeren kan likevel, etter bidrag fra
andre rettskildefaktorer, konkludere med at lovteksten skal
tolkes utvidende eller analogisk. Torstein Eckhoff definerer utvidende og analogisk tolkning slik: «At man tolker
en bestemmelse utvidende eller anvender den analogisk,
vil si at man anvender den på forhold som ikke dekkes av
ordlyden».8 Det kan være en glidende overgang og ikke
et skarpt skille mellom utvidende og analogisk tolkning.
Disse tolkningsresultatene vil derfor bli behandlet samlet.
Rent prinsipielt skiller imidlertid analogisk tolkning seg
fra utvidende tolkning. Ved utvidende tolkning strekkes
ordenes ramme, mens man ved analogisk tolkning anvender loven på et annet, lignende tilfelle.9
På strafferettens område oppstiller legalitetsprinsippet begrensninger med hensyn til en utvidende eller analogisk
tolkning av lovteksten. Hva som menes med «legalitetsprinsippets område» fortjener en nærmere forklaring. Det

alminnelige legalitetsprinsippet var lenge konstitusjonell
sedvanerett, men er nå forankret i Grunnloven § 113.
Kjernen er at myndighetene ikke kan gjøre inngrep overfor borgerne uten hjemmel i lov. I straffesaker bestemmer
Grunnloven § 96 at «ingen kan dømmes uten etter lov
eller straffes uten etter dom», se også tilsvarende regel i
straffeloven § 14. Når Grunnloven på denne måten krever
hjemmel i lov for ileggelse av straffansvar, taler det for at
dommeren ikke bør gå for langt i å tolke ordlyden utvidende til ugunst for borgerne.
Et eksempel på at Høyesterett ikke aksepterte en utvidende tolkning på legalitetsprinsippets område, er klassikeren
Rt. 1952 s. 989 (Telefonsjikane-dommen) Saken gjaldt en
mann som var tiltalt etter daværende bestemmelse i straffeloven 1902 § 350 for å «forstyrre den almindelige fred
og orden». Tiltalte hadde telefonsjikanert et ektepar over
lengre tid og spørsmålet var om oppringningen hadde
forstyrret «omgivelsens nattero». Høyesterett konkluderte
med at det ikke kunne legges til grunn en vid tolkning av
utrykket «nattero». Telefonsjikanen hadde foregått før paret gikk til sengs hver dag, og var dermed ikke straffbart.
Førstvoterende fant likevel grunn til å uttale på s. 98 i dommen at «de handlinger den er funnet er bevist, er forkastelige og at de burde være belagt med straff». Høyesterett
kom altså med en moralsk bemerkning ved å uttale at telefonsjikanen var forkastelig og burde være straffet. Likevel
ble ikke begrepet «nattero» tolket så utvidende at forholdet kunne falle inn under ordlyden i lovteksten. Dommen
er interessant på flere måter. Selv om reelle hensyn kunne
begrunne en utvidende tolkning, konkluderte Høyesterett
med at det måtte legges avgjørende vekt på lovens ordlyd.
Høyesterett la altså avgjørende vekt på lovteksten i vektog harmoniseringsfasen, selv om andre rettskildefaktorer
talte for en annen løsning. Dommen kan tilsi at tolkningsresultatet ofte har en nær sammenheng med lovteksten
når en befinner seg på legalitetsprinsippets område. En
konsekvens av dette er at øvrige rettskildefaktorer tillegges mindre vekt.
I privatretten er det flere eksempler på at Høyesterett har
tolket lovteksten utvidende eller analogisk. Ettersom det
i slike tilfeller ikke er tale om myndighetenes inngrep
ovenfor borgerne, vil ikke legalitetsprinsippet være relevant som tolkningsprinsipp. Dommeren har derfor større
frihet med hensyn til å legge vekt på andre rettskildefaktorer, som for eksempel kutymer eller reelle hensyn.
En interessant dom hvor Høyesterett konkluderte med
et analogisk tolkningsresultat på privatrettens område er
inntatt i Rt. 1957 s. 778. Spørsmålet var om gjeldsbrev-

loven § 29 andre ledd om godtroekstinksjon ved dobbeltsalg av enkle gjeldsbrev kunne anvendes analogisk
ved dobbeltsalg av muntlige pengekrav. Dette ble besvart
bekreftende. Voterende dommer uttalte på s. 782 i dommen at bestemmelsen «må tolkes slik at den også kommer
til anvendelse» på muntlige pengekrav, idet «sterke reelle
grunner» taler for dette. Det ble også vist til forarbeidene
til gjeldsbrevloven og utenlandsk rettslitteratur som støtte
for tolkningsresultatet.
Selv om lovteksten i utgangspunktet bare regulerte enkle
gjeldsbrev, kom altså Høyesterett likevel til at lovteksten
også måtte få anvendelse på muntlige pengekrav. Sterke
reelle hensyn og likhetsbetraktninger var avgjørende for
tolkningsresultatet til Høyesterett. Dommen illustrerer at
andre rettskildefaktorer kan påvirke lovteksten i stor grad
i privatretten, idet legalitetsprinsippet ikke gjør seg gjeldende.
Selv om legalitetsprinsippet ikke legger begrensninger
for en utvidende eller analogisk tolkning på privatrettens
område, kan andre hensyn tilsi at et slikt tolkningsresultat
er problematisk. Høyesterett har blant annet utvist tilbakeholdenhet med å anvende reglene som gjelder for ektefeller analogisk på samboere, se Rt. 1975 s. 50 og Rt. 1978
s. 1558. Høyesterett har begrunnet dette blant annet i den
formuesordningen som ekteskapet innebærer og dens
vanskelige rettspolitiske karakter.
IV. Innskrenkende tolkning
Nygaard definerer innskrenkende tolkning som at «lova
får eit snevrare innhald enn ordlyden skulle tilseia».10 En
innskrenkende tolkning innebærer altså at tolkningsresultatet omfatter mindre enn ordlyden i lovteksten skulle
tilsi. Behovet for å tolke en lovtekst innskrenkende kan
oppstå for å unngå motstrid i lovverket. Dommeren kan i
slike tilfeller tolke lovteksten innskrenkende for å bortfortolke tilsynelatende motstrid i regelverket.
I andre tilfeller kan en innskrenkende tolkning være illojalt overfor lovgiver.11 Det kan tenkes et tilfelle hvor
dommeren tolker et straffebud innskrenkende, og på
den måten avkriminaliserer en handling som lovgiver
mente skulle være straffbar. Hensynet til maktfordelingen mellom domstolen og det lovgivende organ tilsier at
dommeren i slike tilfeller bør være restriktiv med å tolke
lovteksten innskrenkende. På den annen siden vil en innskrenkende tolkning som er til gunst for borgeren, være
mindre betenkelig enn innskrenkende tolkninger som er
til ugunst.12 Et slikt tolkningsresultat krever i alle tilfeller
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rettskildemessige holdepunkter.
På strafferettens område oppstiller legalitetsprinsippet
i utgangspunktet ingen begrensninger med hensyn til
innskrenkende tolkninger. Til eksempel vil en innskrenkende tolkning av et straffebud være til gunst for tiltalte.
Annerledes stiller det seg imidlertid ved en innskrenkende tolkning av en straffefrihetsgrunn, idet en slik tolkning
vil utvide straffeansvaret, se Rt. 2014 s. 238 avsnitt 19.
Et eksempel på at Høyesterett konkluderte med et innskrenkende tolkningsresultat, er inntatt i Rt. 1993 s. 1260
(Innekatt-dommen). Saken omhandlet gyldigheten av en
oppsigelse av et leieforhold i et borettslag. Spørsmålet var
om den aktuelle leietakeren hadde overtrådt husordensreglene som forbød å «anskaffe hund eller katt» idet han
eide en innekatt. Flertallet i dommen konkluderte med at
det måtte innfortolkes et unntak for innekatten. Om denne vurderingen uttaler Høyesterett på s. 1266:
«Hensynet til reglenes praktiske anvendelighet - på samme måte som hensynet til borettslagets selvstyre - må
imidlertid avveies mot behovet for vern av de enkelte
beboeres privatliv og verdien av den økning i livskvalitet
som mange - ikke minst barn, eldre og funksjonshemmede - vil oppleve følger med en katt i leiligheten.»
De reelle hensyn som hadde spesiell relevans i saken trakk
altså i motsatt retning. Ved harmoniseringen av de motstridende hensynene ble det lagt avgjørende vekt på hensynet til leietakerens privatliv og livskvalitet.
Rettskildefaktoren reelle hensyn ble avgjørende for forståelsen av ordlyden. Det er interessant å studere Høyesteretts
argumentasjon og vurdering i dommen. Det fremgikk uttrykkelig av husordensreglene at forbudet gjaldt hunder
og katter. Likevel ble tolkningsresultatet at regelen ikke
kom til anvendelse på innekatter. I rettsanvendelsesprosessen anvendte Høyesterett andre rettskildefaktorer for
å tolke ordlyden. Tolkningsresultatet ble av den grunn et
annet enn det som fulgte av en naturlig språklig forståelse
av ordlyden. I vekt- og harmoniseringsfasen fikk reelle
hensyn avgjørende vekt.
V. Antitetisk tolkning
Nygaard uttaler på s. 141 at tolkningsresultatet er antitetisk når «regel A blir tolka slik at den gir grunnlag for den
slutning at noko anna gjeld for tilfelle B». En antitetisk
tolkning vil være aktuelt der det konkrete typetilfellet
ikke dekkes av ordlyden i lovteksten. Da er det i utgangspunktet ingen grunn til at tolkningsresultatet skal følge av
ordlyden i lovteksten. I stedet kan det trekkes en motsetningsslutning, slik at loven gir svar på mer enn den regulerer.13 Tolkningsresultatet innebærer i et slikt tilfellet at
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rettsregelen er den motsatte av det som følger direkte av
lovteksten.14
Til eksempel følger det av vergemålsloven § 1 første ledd
første punktum at «loven gjelder personer under vergemål». En antitetisk tolkning av denne lovteksten vil dermed være at loven ikke gjelder for personer som ikke er
under vergemål. For at dommeren skal kunne konkludere
med et slikt tolkningsresultat må det foreligge rettskildemessige holdepunkter. I denne argumentasjons- og vurderingsprosessen vil lovteksten utgjøre tolkningsgjenstand,
mens de andre rettskildefaktorene må anvendes med sikte
på å gi bidrag til hvorvidt lovteksten kan tolkes antitetisk.
Øvrige rettskildefaktorer som forarbeider og juridisk litteratur kan i denne vurderingen tilsi at lovteksten skal
tolkes antitetisk. Derimot må det i alminnelighet utvises
forsiktighet med bruk av antitetisk tolkning. Selv om lovgiver har vedtatt en lov for ett typetilfelle, betyr ikke det
nødvendigvis at lovgiver har bestemt hva løsningen skal
bli for andre typetilfeller.15
VI. Presiserende tolkning
Nygaard uttaler på s. 233 om uttrykket presiserende tolkning: «Kan høve på tilfeller der standpunktet er et valg
mellom to eller fleire alternativ som ordlyden gir rom for».
Dette innebærer at tolkningsresultatet ligger innenfor
rammen av det ordlyden tilsier. Så lenge tolkningsresultatet er forankret i ordlyden, vil standpunktet være lojalt
mot lovgiver og forutberegnelig for samfunnsborgerne.
Legalitetsprinsippet oppstiller derfor ingen betenkeligheter med hensyn til et presiserende tolkningsresultat.
Fotnoter:
1: Synne Sæther Mæhle og Ragna Aarli, Fra lov til rett, Oslo 2016
(Mæhle og Aarli) s. 380.
2: Nils Nygaard, Rettsgrunnlag og standpunkt 2. utgåve, Bergen 2004
(heretter Nygaard) s. 32
3: Nygaard (2004) s. 31.
4: Mæhle og Aarli (2016) s. 288.
5: Nygaard (2004) s. 31
6: Nygaard (2004) s. 101
7: Nygaard (2004) s. 36
8: Torstein Eckhoff, Rettskildelære, 6. utgave s. 124.
9: Se Mæhle og Aarli (2016) s. 391.
10: Nygaard (2004) s. 235.
11: Se i samme retning Mæhle og Aarli (2016) s. 385.
12: Mæhle og Aarli (2016) s. 387.
13: Sverre Blandhol, Henriette N. Tøssebro og Øystein Skotheim,
«Innføring i juridisk metode», Jussens Venner, 2015 s. 310-345.
14: Se Mæhle og Aarli (2016) s. 394.
15: Mæhle og Aarli (2016) s. 395.

ET OPPHOLD PÅ ELSA LAW
SCHOOL, KØBENHAVN
Sommeren her har vært lang og deilig og èn av ukene ble tilbrakt på et hostel i Københavns
trendy bydel Vesterbro hvor jeg og 37 andre fra hele Europa bodde mens vi deltok på ELSA
Copenhagens sommerskole i Maritime Law.

Tekst: Oda Loe, foto: Lea Molsted og Cecilia Vinh Xuan Tien Ta.

Hva er ELSA Summer Law School
ELSA sommerskoler er en serie
sommerskoler som arrangeres av
ELSA-styrene rundt om i Europa
med varighet 1-4 uker, med oppstart på ulike datoer gjennom hele
sommeren.
Sommerskolene arrangeres av studenter på de ulike skolene i samarbeid med advokatfirmaer og universitetet. Hver sommerskole tar for seg diverse temaer med internasjonalt preg.
Skolene varierer i pris, men mange av de ligger på rundt
4000 kr. Hva som er inkludert varierer, men overnatting
og det akademiske opplegget er vanligvis inkludert. Noe
mat kommer eventuelt i tillegg.
Maritime Law
Årets tema for sommerskolen i København var Maritime
Law, eller også kalt sjørett. Dette skiller seg fra havrett.
Havrett dreier seg om de internasjonale havområdene og
de folkerettslige reglene som regulerer dette. Sjøretten regulerer skipsfart og det er nasjonal rett, privat internasjonal rett og for en stor del kontrakter som råder.
Danmark er store på shipping, som det havomringede
landet de er, og det er en rekke shippingselskaper og advokatfirmaer som jobber med temaet. Kompetanse innen

sjørett er derfor veldig populært blant arbeidsgiverne og
det er et høyt faglig nivå på alle foredragene.
Foredragene arrangeres rundt om på noen av Københavns
største og beste advokatkontorer og rederier av advokater
som jobber med temaet til daglig.
ELSA Copenhagen
ELSA København er kjent for en god sommerskole. I fjor
arrangerte de sommerskole i IP-law. Etter tilbakemeldingene på facebooksiden deres og dømme var også dette en
stor suksess og mye av grunnen til at jeg i år valgte å søke.
I år var det over 200 søkere fra hele Europa og en jevn
fordeling av hvor deltakerne kommer fra. Maritime Law
favner tydeligvis bredt og er jo et internasjonalt fag som
gjør det populært over hele verden.
Litt praktisk
Jeg betalte i overkant av 4000 for èn uke i København inkludert overnatting, frokost lunsj og middag, og en grei
dose alkohol. Flybilletter kommer i tillegg. ELSA Tromsø
støtter også oss som ønsker å reise ut, så her er det mulig å
få dekket en del av kostnadene.
Alle deltakerne ble innlosjer på Urban House Copenhagen,
et hostel med rom i størrelse 4-6 personer slik at vi delte
rom og bad med de andre deltakerne. Dette var en veldig
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enkel og grei måte å bli kjent med noen av de andre deltakerne raskt, og veldig greit å alltid ha noen å gå ned til
frokost sammen med.
På hostelet ble enkel frokost servert om morgenen. Det
er to forelesninger om dagen på ulike advokatfirmaer og
shippingselskaper i byen og ofte ble lunsj servert av firmaene. Dette selvfølgelig med pomp og prakt og musserende.
Middag var ofte på kveldene i 7-8 tiden og ELSA hadde
reservert bord på ulike restauranter i København de ulike
dagene. København er kjent for å være et mekka for matelskere og maten var over all forventning hver dag. Både
mat og en enhet drikke er inkludert i prisen du betalte for
sommerskolen. Ofte var også en øl eller to inkludert.
En uke som student i København
Uken starter søndag 25. Juni med ankomst til København.
Noen av deltakerne ankom tidlig på dagen og fikk med
seg både middag på Kings Garden og fest på Tequila Bar.
Jeg kom dessverre sent og gikk glipp av dette men startet
imidlertid fresh mandag morgen med en forelesning på
Københavns fakultet for jura med en av de faste foreleserne deres. Her fikk vi en introduksjon til faget Maritime
Law slik at vi skulle skjønne litt mer av opplegget når vi
resten av uken besøker de ulike firmaene for en innføring
i diverse spesifikke temaer innen bransjen. Etter forelesning og deilig lunsj i et imponerende bibliotek går turen
videre til rederiet D/S Norden, et av Danmarks eldste rederier som opererer omkring 183 tank og tørrlastskip.
Hos Norden fikk vi en omvisning i noen imponerende lokaler, samt lettere servering. Etterpå holdt to av seniorad-
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vokatene i selskapets juridiske avdeling et foredrag for oss
om standard shippingkontrakter og en rekke begreper
som brukes i bransjen. Det er spennende å høre om rollen
som in-house jurist hos et rederi og det er tydelig at advokatene er stolte og glad i jobben sin. De forteller, i tillegg
til jussen, om telefoner fra Singapore midt på natten når et
skip står fast i havnen på grunn av en utestående betaling,
eller ukesvis på reise i Middelhavet fordi et tankskip har
veltet og all lasten ligger spredt utover havet. Det er tydelig en actionfylt bransje og det er mye penger på spill når
et tankskip ikke går sine planlagte ruter etter et strengt
tidsskjema. Jeg tror samtlige av studentene, inkludert meg
selv er mer enn interessert i en jobb innen bransjen etter
denne forelesningen.
Dagen avsluttes med middag på universitetet og en temafest med beerpong og foosball. Danskene vet å drikke og
det servers shots og gratis øl hele kvelden. Tirsdag morgen
er tung.
Selv om tirsdagen er tungstarta blir dagen bedre av at vi
skal besøke et av Københavns største og mer pretisjetunge
firmaer, i noen veldig imponerende lokaler. Gorrissen
Federspiel er et full-service advokatfirma, med en spesialisering innen shipping. Selskapet representerer om lag
98% av Danmarks rederier og skipeiere ifølge dem selv.
Her foreleser både yngre og eldre advokater om det såkalte Knock-for-Knock-principle. Prinsippet om at hver
part står for skaden på eget gods, uavhengig av skyld. Det
serveres en deilig lunsj og hvis det var noe hangover igjen
fra mandagskvelden er det i alle fall borte nå.

Det åpnes opp for mingling med de andre advokatene i
shipping-avdelingen etter foredraget, og det er morsomt
å treffe på både dansker men også advokater med utdanning og autorisasjon fra både Frankrike og Storbritannia.
Det er tydelig at det internasjonale aspektet ved shippingindustrien åpner for å kunne jobbe på tvers av landegrenser, og advokatene virker veldig interessert i om vi kunne
tenke oss jobb hos dem, selv uten dansk mastergrad.
Vi besøker senere forsikringsselskapet Skuld og får nok en
engasjerende og tydelig
kompetent advokat til å forelese om Maritime Insurance
for oss. Dagen avsluttes med et besøk på Københavns
Tivoli og en pubcrawl.
Onsdag og torsdag besøker vi selskapene Hafnia Law
Firm, Bech Bruun og Njord Law Firm. Hafnia Law firm
gjennomgår en kjent dansk sak kalt OW Bunker Case.
Bech Bruun lærer oss om the Siri-Case, samt forteller
ganske mye om hvordan det er å jobbe i shippingindustrien og hvordan man gjør karriere. Njord Law firm gir
oss innsikt i hva Freight forwarding er.
Et besøk hos et av verdens største rederier Maersk blir avlyst fordi selskapet rammes av et hackerangrep som gjør
at kunder ikke får bestilt plass på tankskipene deres. Nylig
fant Maersk ut at hackingen resulterte i et tap på om lag
200-300 millioner dollar. Det illustrerer godt hvor dyrt
det er når tankskipene ikke går som planlagt.
Det akademiske programmet avsluttes fredagen med et
besøk Danish Maritime Authority hvor vi får høre litt om
det offentliges rolle i shippingindustrien.
Lørdagen er det åpent for å gjøre hva man måtte ønske på
dagen. Jeg og flere av de andre jentene benytter sjansen
til å shoppe. Dette blir da også den eneste dagen hvor jeg
faktisk bruker bankkortet mitt, siden alt er inkludert ellers. Det ender med et par dyre vesker og selv om resten
av uka var billig er det godt jeg skal tilbake i sommerjobb
før skolestart.

nydelig middag. I et hjørne er det satt opp en bar hvor det
til enhver tid står et utvalg av drinker, også dette selvfølgelig inkludert i prisen.
Jeg vil anbefale alle å søke sommerskole. Det er bare èn
uke av sommerferien, men opplevelsene og det akademiske man sitter igjen med er verdt mye mer. Det er også en
rimelig ferie! Og en gylden mulighet til å knytte kontakter
på tvers av landegrenser. En av fjorårets spanske deltakere
traff vi faktisk på i år. Han hadde fått seg sommerjobb hos
et av advokatfirmaene de besøkte året før.
Dette er også god CV-mat! Sist, men ikke minst er det en
mulighet til å undersøke om temaet er noe du liker, kanskje kan du tidlig peile deg inn på en spesialisering eller
karrierevei, eller slippe å velge feil valgfag senere.
Tips til søknadsprosessen og sommerskolen
• Det var over 200 søkere til sommerskolen i København.
En av arrangørene røpte likevel at flere av søkerne ikke
hadde skrevet veldig utfyllende søknadstekster, og ble
ikke engang vurdert. Det er altså smart å skrive en tekst
som viser at du er motivert og interessert i temaet.
• Betaling over landegrenser tar lengre tid enn i Norge(og
er stress å få til). Vær tidlig ute med å betale for sommerskolen så du er sikret plassen din.
• Alle foredragene skjedde på de ulike firmaenes lokaler.
Dress to impress.
• Les deg litt opp på firmaene kvelden i forveien. Da kan
du stille mer interessante spørsmål og imponere litt ekstra.
• Københavns sommerskole var inkludert ALT. Ryktene
sa at også Polen var veldig bra. Det kan likevel være nyttig
å sjekke ut facebooksidene til de ulike sommerskolene og
sjekke ratingen og kommentarene før man velger.
• Det er ingen eksamen etter ELSA Københavns somerskole.

Gala Ball at Arch
Lørdagskvelden arrangeres det et Gala Ball for alle deltakerne. Dette koster 50 euro og du kan velge om du ønsker
å delta på dette når du søker på sommerskolen. Da betaler du 450 euro i stedet for 400 euro for sommerskolen
når du betaler. Det anbefales å delta! En av organisatorene har som eneste jobb å arrangere dette ballet og hun
har booket oss inn på en av de mest trendy klubbene i
København. Det ryktes at ELSA måtte ut med over 60 000
kroner for at vi skulle få tilbringe kvelden der.
Vi blir hentet i limousiner og alle er pyntet i dress og lange
kjoler. Det serveres cava og vi blir kjørt litt rundt i byen
på sightseeing i en times tid før vi ankommer utestedet
Arch. Her har vi fått bord på takterrassen og det serveres
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NOEN TIPS TIL DET Å
SKRIVE MASTEROPPGAVE
Av jusstudent Tobias Solli Arnøy og universitetslektor Tord Pedersen.

1 Innledning
I denne artikkelen vil vi fokusere på tre ting som vi mener er viktig å tenke på når man skal starte å skrive en
masteroppgave. For det første vil vi si noe om det å strukturere og planlegge skriveprosessen og teksten. Herunder
vil vi gi noen tips om hva man bør tenke på ved valg av
tema. Dernest vil vi si noe om hvordan man kan utvise
selvstendighet – som vi mener er av stor betydning ved
masteroppgaveskriving. Til slutt vil vi komme med noen
språktips.
Vi nevner at alle studentene må gjennom et obligatorisk
og nyttig program hvor temaet blir behandlet. I tillegg er
det skrevet bøker og artikler om emnet. Vi anbefaler alle å
ta en titt på disse kildene. Denne korte artikkelen er ment
å supplere disse kildene fra et studentperspektiv.
Vi gjør oppmerksom på at artikkelen er basert på våre
egne erfaringer og vurderinger. Den kan følgelig ikke ses
på som noen «oppskrift» for hvordan man bør gå frem når
man skal skrive masteroppgave.
2 Struktur og planlegging av skriveprosess og tekst
2.1 Valg av tema
Det første som må gjøres er å velge tema for oppgaven.
Erfaringsmessig er dette noe av det vanskeligste for mange
studenter. Når man nærmer seg slutten av studiet bør man
derfor ha i mente at man skal skrive masteroppgave. Vi
anbefaler at man underveis i studiet skriver ned emner eller rettsspørsmål som virker interessante og passende. Vi
anbefaler også å følge med i rettspraksis. Mange baserer
en masteroppgave helt eller delvis på en nylig avsagt dom.
I tillegg er vi i Tromsø så heldige at vi under praksisperioden på 4. avdeling har gode muligheter til å oppdage
praktiske interessante problemstillinger. Her er det bare å
være nysgjerrig og på vakt!
Dersom du har funnet et potensielt tema, er det noen ting
det er lurt å tenke på. Det første man bør reflektere over,
er om det er nok juridisk materiale. Som regel tror vi at
mange undervurderer rettskildematerialet. Når man har
kommet i gang med skrivingen oppdager man gjerne at
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man klarer å si mye fornuftig om de «få» rettskildene som
er tilgjengelige. I tillegg vil man som regel finn nye kilder
man innledningsvis ikke så. Dersom du frykter at det er
lite rettskildematerialet bør du likevel være på vakt. Ofte
kan få rettskilder tilsi at emnet ikke er særlig problematisk
eller praktisk. På den andre side kan få rettskilder tilsi at
man har funnet et tema som er lite utviklet, og som man
kan anta vil få større praktisk betydning på grunn av utviklingen i samfunnet for øvrig. Slike temaer kan være
gull verdt, fordi man da blir tvungent til å utvise selvstendighet.
Man bør også vurdere om det er for mye rettskildemateriale. Dersom det er mye rettskilder på området, kan man
måtte foreta avgrensinger.
En annen sak man bør undersøke, er hvordan juridisk
teori har behandlet temaet. Dersom juridisk teori har behandlet temaet inngående, bør man helst kunne komme
med alternative synspunkter, for at oppgaven skal bli virkelig god. Dette kan eksempelvis være en annen forståelse
av gjeldende rett, eller kanskje mer aktuelt; en rettspolitisk analyse. Egne betraktninger om hvordan rettskildene
er anvendt er også flott. Dette betyr at vi ikke anbefaler
å skrive om eksempelvis avhendingsloven § 3-9 om man
ikke foretar en egen analyse av tidligere rettsanvendelse,
har sett nye praktiske problemstillinger, har noe fornuftig
å si om emnet i et rettspolitisk perspektiv eller det er kommet ny rettspraksis som teorien ikke har behandlet inngående. Dette henger nøye sammen med punkt 3 nedenfor
om det å utvise selvstendighet.
2.2 Struktur av skriveprosessen
Det første man gjerne kan gjøre er å skrive en foreløpig
disposisjon til oppgaven. Denne vil som regel bli endret
underveis, så vi anbefaler ikke å bruke så mye tid på denne. Dernest bør man i samspill med veileder finne datoer
for innlevering av utkast til oppgaven. Vi anbefaler her
at man er litt offensiv. Gjerne velg første innlevering tidlig, slik at man tvinges til å starte skriveprosessen med en
gang. Siste innlevering til veileder bør også være i god tid
før innlevering av oppgaven, slik at man rekker å gjøre
endringer og siste finpuss.

Når dette er gjort bør man starte et rettskildesøk. Det er
viktig at man søker bredt og at man finner et system for de
ulike rettskildene. En idé kan for eksempel være å kategorisere rettskildene etter de enkelte spørsmål eller punkter
i disposisjonen. Andre metoder kan selvsagt også fungere.
Det sentrale er at man bearbeider rettskildematerialet på
en måte som gjør det oversiktlig, lett tilgjengelig og som
kan bidra til å systematisere både tankene og teksten.
Dette betyr at man kan bli nødt til å vurdere skissen og
tekstens oppbygning på nytt etter at rettskildene er systematisert.
Etter at rettskildesøket er gjort (man kan selvsagt oppdage
nye rettskilder underveis), bør man starte å skrive. Det er
utrolig viktig at man ikke venter for lenge med dette. På
dette stadiet av prosessen er det lett å tenke at man ikke
har tilstrekkelig oversikt over temaet og at man derfor
ikke føler seg klar til å starte å skrive. En slik tanke bør
man legge fra seg. Det er nettopp skrivingen som gir deg
den fulle oversikten. Når man skriver overskrifter og setter sammen avsnitt, vil man gå gjennom en intellektuell
prosess hvor man foretar avgrensninger, presiseringer og
generell bearbeiding av rettskildene. Du må derfor forvente å skrive om og slette avsnitt hele tiden. Personlig
opplevde en av oss å bruke en uke på å skrive to sider,
for så å slette sidene. Dette fordi innholdet rett og slett
ikke passet ikke inn. Poenget er: Uten å ha bearbeidet
rettskildene på denne måten, ville rettskildene og tankene
som de to sidene representerte, antageligvis blitt plassert
i oppgaven.
Vi nevner også at det kan være en idé å lagre et nytt dokument for hver dag som går. Dette kan være lurt dersom
du har slettet en del av teksten og senere finner ut at delen
egentlig var god. En annen sak er at det kan være lurt å ha
en notatblokk eller et dokument for ideer du kommer på
underveis, men som ikke gjelder det spesifikke spørsmålet du jobber med. Noterer du ikke ned ideene der og da,
er sjansen stor for at du ikke kommer på de igjen.
2.3 Noen tanker om tekststruktur
Det er hensiktsmessig å formulere både en hovedproblemstilling og underproblemstillinger for oppgaven.
Dette vil gjøre oppgaven lettere å følge for sensor. Som
Dag Michalsen uttalte på vårt masterkurs i 2016, anbefaler vi å unngå flere enn 3 nivå underproblemstillinger
dersom du setter de opp som overskrifter (eks. 1.2.3).
Videre er det svært viktig å starte masteroppgaven med en
god innledning. Innledningen setter rammen for oppgaven og bør være «plettfri». Både i innledning og i teksten
for øvrig, er det viktig at du tar deg tid til å forklare hva du
behandler – og ikke minst hvorfor du gjør det. Dette skaper en pedagogisk ramme som sammen med hovedproblemstillingen og underproblemstillingen gjør det lettere
å følge argumentene du presenterer. Pass likevel på at du
ikke overdriver slik at teksten mister flyten. Tilsvarende er

det viktig at innledningen og «den pedagogiske rammen»
du presenterer ikke blir for lang med den fare at hoveddelen blir «spinkel». Opplever du at den pedagogiske rammen kommer i forgrunnen på bekostning av argumentene, bør du endre teksten.
Her er et eksempel som forklarer både hva som skal
behandles og hvorfor: «I denne delen vil jeg analysere og vurdere avhendingsloven § 3-9 siste punktum.
Bestemmelsens siste ledd har vært mye behandlet i rettspraksis og teori, og er av stor praktisk betydning ettersom mange boligtvister knytter seg til denne delen av avhendingsloven. Jeg vil først gjøre rede for gjeldende rett.
Deretter vil jeg vurdere om bestemmelsen kan endres
slik at antallet boligtvister reduseres.» Et annet eksempel: «Hovedfokuset i denne delen er tomtefesteloven § 41.
Siden bestemmelsen først kommer til anvendelse om § 39
anvendes, blir det nødvendig å vurdere anvendelsesområdet til § 39.»
3 Selvstendighet
Vi tror at det å utvise selvstendighet er svært viktig om
du skal skrive en god masteroppgave. Et sentralt poeng er
at du ikke uten videre godtar «vedtatte sannheter», men
har selvtillit nok til å være uenig i forståelsen av gjeldende rett, rettskildebruk, rettspolitiske analyser mv. Et tips
som vil kunne hjelpe deg til dette, er å hele tiden stille
deg spørsmål ved vurdering av alternative tolkninger eller
løsninger. Gode spørsmål er for eksempel: Hva er konsekvensen for de involverte dersom man velger tolkning a
fremfor tolkning b? Finnes det andre løsninger som kanskje ikke fremstår som den mest naturlige ut fra rettskildene, men som i det praktiske liv gir en bedre løsning? I
en masteroppgave har du som regel plass og anledning til
å besvare slike spørsmål.
Man kan også utvise selvstendighet ved – som nevnt
ovenfor – valg av tema. Andre mer «generelle» eksempler
er at man strukturerer et rettsområde eller spørsmål på
en annen måte enn det juridisk teori tidligere har gjort.
Man kan også knytte temaet opp mot tilgrensede spørsmål eller rettsområder. Kanskje er det et spørsmål som er
behandlet inngående i teorien tidligere, men som ikke har
vært vurdert opp mot et nytt regelverk eller et endret samfunnsliv? Rettskomparative studier er også flott, og kan i
visse tilfeller være svært nyttig.
Et annet og mer konkret eksempel er systembetraktninger. Det kan eksempelvis være at en bestemmelse bør tolkes i en annen retning enn hva kildene for øvrig tilsier,
rett og slett fordi denne tolkningen skaper bedre samspill
med lovens øvrige regler. Klarer du å si noe fornuftig om
dette, viser det gode juridiske evner ved at du ser spørsmålet i en større perspektiv.
4 Noen avsluttende språktips
Det viktigste – og kanskje vanskeligste tipset å gjennomføre – er å skrive enkelt.1 Dette gjelder både ved valg av
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ord og setningsstruktur. Et illustrerende eksempel for det
førstnevnte er bruken av ordet «foreligger». I stedet for å
skrive at «det foreligger et stort antall rettskilder på området» bør du skrive «det er et stort antall rettskilder på området». Når det gjelder setningsstruktur og oppbygning,
er vårt generelle tips å holde setningene korte. I boken
«Skriveregler» skriver Finn-Erik Vinje at en leservennlig
setning sjelden har mer enn 25 ord. For jurister er dette
vanskelig å overholde. Lange setninger kan være nødvendige for å opprettholde et høyt presisjonsnivå. Vi anbefaler imidlertid at man generelt sett holder setningene så
korte som mulig om man ikke føler seg veldig trygg på
egne skriveferdigheter og kommaregler. 2
Det er også smart å variere språket. Ikke skriv «en normal språklig forståelse av ordlyden ‘…’» hver eneste gang
du tolker ordlyden. Dersom det er ett ord du tolker, skriv
heller «ordet ‘eigedomen’ er naturlig å forstå slik at …»
eller lignende. Gjennomfører du ordlydsfortolkninger
anbefaler vi også at du sjekker ordbøker for å øke presisjonsnivået. Dette er blant annet gjort i HR-2017-1245-A
avsnitt 16, hvor Høyesterett siterte Kunnskapsforlagets blå

fremmed- og synonymordbok ved tolkingen av ordet
«overfor».3
Til slutt nevner vi et tips som vi tror kan hjelpe deg til å
unngå skrivefeil, for lange setninger og dårlig setningsstruktur. Dersom du leser teksten høyt for deg selv, er
sjansen stor for at du vil oppdage disse uønskede elementene.4 En annet helt elementært tips er å komme
seg helt bort fra teksten i ny og ne. Ta frem Netflix med
god samvittighet – og lykke til!
Fotnoter:
1: Vi anbefaler Høyesterettsdommer Bårdsens foredrag «Å forstå og
bli forstått», som er nedtegnet her (https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/artikler-og-foredrag/a-forsta-og-bli-forstatt---bardsen-05122016.pdf)
2: Varsellampene bør nok ringe om man passerer 50 ord i en setning.
3: Nynorskordboka, som er redigert av Språkrådet, ble også nevnt. Se
http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?ordbok=begge
4: Tipset er hentet fra Vinjes «Skriveregler».
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