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REDAKTØRENES ORD
Hei alle sammen og velkommen til nytt skoleår!
I denne utgaven av Just har vi innhold for enhver smak! Vi kan by alt fra
intervju med årets faddersjef, til en tekst om Afghanistans nåværende situasjon. For spesielt interesserte har vi en nokså grundig Monster-review så
du slipper å eksperimentere selv, vi kan også by på et par poetiske dikt som
vi håper kan være givende (til en viss grad).
Høstsemesteret er vel i gang etter pangstart med fadderuka og det ser endelig ut til at hverdagen er på veg tilbake. I helga «åpnet» Norge opp igjen
og jussen kunne på nytt okkupere Gründer – nature is healing. Torsdag 30.
september gjør også jussfestene comeback, denne gang på Heidis!
Endelig skal de på første avdeling få oppleve hva utelivet i Tromsø har å by
på! Andre avdeling får på sin side ta igjen forglemmelige kvelder de ikke
fikk oppleve forrige høst. For de på første avdeling kan vi særlig anbefale
Tina og Dina sin guide til jusstudiet. Sjekk om The Juss Aesthetic er noe for
deg (eller ikke), her er det mye inspirasjon å hente uansett.
Som vanlig er Jus’t altså stappet med snacks til alle oss med PJ som andre
hjem og vi håper utgaven faller i smak. (For skikkelig næring: sjekk ut vår
trofaste spalte Jus’t Eat)
God lesing!

Hanna Dahl
Redaktør
2. avdeling

Gudbrand A. Wiig Lo
Redaktør
2. avdeling

just@juristforeningen.eu
tlf. 466 26 131

just@juristforeningen.eu
tlf. 948 95 864
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Photodump fra fadderuka
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Intervju med faddersjefen!
Tekst: Hanna Dahl
Gudbrand A. Wiig Lo

Som del av media er det vår jobb å holde kontroll
med statsinstitusjonene (les studentforeningene).
Etter vel overstått fadderuke tok vi derfor en prat
med faddersjef Torbjørn Fossum Vik for å kontrollere faddervirksomheten.

Hvordan synes du fadderuka gikk?
Jeg synes den gikk veldig bra, takket være alle de flinke fadderne! Det var fint å se at fadderbarna ønsket å være
med på ting og bidro med å inkludere alle. Det man kanskje oppdager først litt i ettertid, er hvor mye ett møte
kan ha å si for det sosiale livet videre på studiet. Jeg håper at fadderbarna opplevde at de fikk gode muligheter
til å bli kjent med sine medstudenter under fadderuka!
Ditt beste minne fra din fadderuke i fjor og den som var nå?
Mitt beste minne fra fadderuka i fjor var nok da jeg innså at det var så mange herlige folk på studiet. Selvfølgelig var det også mye gøy som skjedde, men å møte nye folk var nok det jeg var mest opptatt av.
For meg var det beste minnet fra fadderuka i år da faddergruppen vår hadde et felles vors med en annen
faddergruppe. Det var fint å se at våre fadderbarn fikk bli kjent med flere medstudenter. I tillegg tok jeg en liten
pause fra faddersjef-vervet denne kvelden, noe som resulterte i ganske så hemningsløs dansing ...
Har det vært vanskelig å planlegge fadderuka med tanke på corona?
Gjennom sommeren var det ganske usikkert hvordan situasjonen ville bli ved studiestart, så det har vært en
utfordring ja. Dette følte nok de aller fleste på. Det ble heldigvis en mer normal fadderuke enn hva jeg hadde
innstilt meg på!
Tips til neste faddersjef?
Det er mye som skal ordnes, så inkluder gjerne andre i planleggingen! Man kan få mye nytte av å lytte til
andre. Av og til vil man måtte ta noen upopulære beslutninger, så det greit å forberede seg på det også. Husk
å ha det gøy og senk skuldrene!
Tips til fadderbarna videre?
Nyt studentlivet. Tørr å vær deg selv og vær åpen for å bli kjent med nye mennesker. Bruk det gode studentmiljøet som motivasjon i jobbinga. Ta initiativ til sosiale aktiviteter og engasjer deg gjerne i en studentforening!
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ELSA’s prosedyrekonkuranse: kvartfinalen
Det er høst og det betyr en ting: det er igjen på tide å finne ut hvem som skal forsvare UiT sin ære i møte
med UiB og UiO i den nasjonale prosedyrekonkuransen. Mandag 27. september holdt ELSA kvartfinalen i
sin årlige prosedyrekonkuranse. Med som dommere var: tingrettsdommer Sigrid Nysted, universitetslektor
Crystal Ho-Yee Lam og professor Gunnar Eriksen.

RUNDE

1
Ingrid Li og Frida Jacobsen Lindegaard
Vinnerlaget

Albert Albertsen og Lukas Leander Andersen

RUNDE

2
Thorvald Tysvær og Constantin Rust
Vinnerlaget

Thor André Hansen og Daniel Jensen

RUNDE

3
Tiril Tøllefsen og Mille Sofie Torvund

Hannah Bekkelund, Ketil Målbakken og Andreas Winnem
Lossius
Vinnerlaget

RUNDE

4
Silje Kristine Tollånes, Ketely Costa og Amalie Arntsen
Vinnerlaget

Johan Abrahamsen, Erik Amundsen og Sebastian
Bjørnson
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💫Juss aesthetics💫
Tekst: Tina Furnes og
Dina Svenning

En guide som tar deg gjennom alt du
				
trenger for å leve som en fullkommen
								
jusstudent...

Markeringstusjene

✨💜✒

For et fullkomment studieliv er det viktig med et fullt
sett med markeringstusjer, helst i alt for mange forskjellige farger. Her er det viktig å tidlig etablere fargekoder
for dine notater. Pastellfarger er et stort pluss! Et supert tips er å huske å laminere sidene etter markering
så tårene renner rett av mens du leser til eksamen.

🙂

Almanakken

📘✨💎

En dyr og inspirerende almanakk er viktig for en
strukturert studiehverdag. Her gjelder det å bruke en
god slant på en notatbok som ser flott ut når du skal
ta bilder av skrivepulten. Fargene beige og svart er
sikre vinnere, helst med en liten gullkant i hjørnene!

Birkenstock-uniformen
Skal man lese på PJ er det viktig å investere i ett par
Birkenstock. Her gjelder det å skifte fra ytterskoene og inn i sandalene i det du ankommer lesesalen om morgenen. Dette er svært behagelig, og det
får deg til å se ut som en hardtarbeidende student!
Foto: Birkenstock.no

Meld deg inn i en forening
Dersom du har ekstra tid vedsiden av studiet kan
du melde deg inn i en studentforening. Her kan du
få muligheten til å delta på en masse flotte fester
mens du flotter deg med et ekstra punkt på CV-en ;)

😍

Douchebaggen

Sekken fra det kjente merket «Douchebag» er en viktig
del av skoleuniformen på jus-biblioteket. I denne sekken får du plass til dine mange pensumbøker, og en
stort glass med Instant coffe. Sist, men ikke minst får du
vist frem at du har valgt en praktisk og stilfull skolesekk.
Sekken kan du blant annet fylle med en flott totebag
som du bruker til å frakte maktboksen ned til kantinen.
Foto: dbjourney.com

✨⚖

Markering i instabioen

En viktig prikk over i`en er å informere dine kjente og nære om at du studerer juss. Her gjelder det å
legge til en vekt-emoji i bioen på instagram. Eventuelt kan du skrive at du er «jusstudent», eller skrive et morsom ordspill med hjelp av jusboks-ikonet.

Fashion er viktig.

👩💼

Mange assosierer jusstudiet med stramme dresser og
blazere. Her gjelder det å møte sminket og pyntet til enhver lesedag på biblioteket. Her kan guttene også flotte
seg med en stresskoffert. Dersom du ikke eier en blazer,
kan du sikre deg inn med en flott holzweiler-genser ;)

Foto: MGM

⭐

Image

Sist, men ikke minst så er det viktig å opprettholde «image». Selv om motivasjonen ikke er på topp,
er det viktig å sette opp alt av utstyr på leseplassen. Pc, bøker, penal og bokstøtte må opp. Selv om
du ikke får gjort så mye kan det hvertfall se sånn ut!
Foto: MGM

Situasjonen i Afghanistan i lys av 			
alminnelig og spesiell folkerett
Tekst: Erik Amundsen
Foto: Adobe Stock/ timsimages.uk

Etter 20 år med krig i kjølvannet av terrorangrepene 11. september og USAs
etterfølgende invasjon av Afghanistan, ble de siste allierte styrkene evakuert fra
Kabul i slutten av august. En rekke saker tilknyttet uttrekningen og Talibans nye
styresett har reist spørsmål tilknyttet folkerett, humanitærrett og menneskerettigheter. Evakueringen har til tider vært kaotisk ettersom Taliban, som igjen har
underlagt staten et rettssystem basert på en fundamentalistisk fortolkning av
islam, kom til makten langt hurtigere enn forventet.

En forenklet historisk innføring
Det er nå andre gang Taliban har makten i Afghanistan. Gruppen vokste frem i kjølvannet av den
Sovjet-Afghanske krigen, som tok livet av over 500
000 sivile afghanere og sendte millioner på flukt.1 2
Den folkerettsstridige invasjonen bidro til å styrke
Mujahedins geriljagrupper. Som resultat av den
kalde krigen støttet USA disse gruppene militært
og økonomisk for å svekke Sovjets innflytelse i
Midtøsten.
Kombinasjonen av krigens brutale følger og USAs
innblanding bidro til å styrke stillingen til krigsherrer og militante grupperinger i landet. Etter
hvert vokste Taliban frem blant tidligere deltakere
i krigen, og overtok makten etter borgerkrigen
1
2

https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet%E2%80%93Afghan_War
https://tv.nrk.no/serie/afghanistans-evige-strid
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som fulgte Sovjets uttrekning. Deres styre ble bl.a.
muliggjort av særskilt religiøs legitimitet, som
«elever av Islam», samt indoktrinering av flyktninger fra krigen mot Sovjet. Etter amerikansk bistand
og sovjetisk uttrekning, hadde Taliban tilstrekkelig
militær styrke og folkelig støtte i visse regioner til å
opprettholde en viss makt, frem til USA og NATOs
invasjon i 2001.
Al-Qaida hadde etter krigen med Sovjet oppstått
fra Mujahedin. Gruppens- og Osama Bin Ladens
virksomhet ble tolerert av Taliban grunnet deres innsats mot Sovjet. Etter at al-Qaida angrep
Tvillingtårnene og Pentagon for så vidt over 20 år
siden, motsatte Taliban seg USAs krav om bistand
til å stille Bin Laden til rette. Motviljen mot USA
resulterte i USA og alliertes invasjon av landet i

oktober 2001. NATOs styrker forble i Afghanistan
frem til nylig, etter en invasjon viss legalitet fortsatt
er debattert.3
Fra siste halvdel av 70-tallet har Afghanistan vært
preget av krig, interne konflikter og autokratiske
styreformer samt intervensjoner og invasjoner
fra fremmede stater. Etter et relativt liberalt styre under Zahir Shah har makten vekslet mellom
flere autokratiske ledere, krigsherrer, og forsøk på
demokrati under vestens tilstedeværelse fra 2001.
Følgene av Talibans maktovertakelse har reist
bekymring om den humanitære nøden i landet,
eskalert av økonomi preget av 40 år med krig,
vedvarende tørke og koronapandemien.
Legaliteten av USAs droneangrep i Kabul 29.
august
En fraksjon av Den Islamske Stat i Khorasan-provinsen (IS-K), som omfatter Afghanistan utførte
den 26. august et selvmordsangrep ved flyplassen
i Kabul. Over 150 sivile samt styrker fra Taliban og
USA ble drept.4 Kort tid etter gjorde President
Biden det klart at USA ville slå tilbake «med styrke
og presisjon», og straffe de ansvarlige.5 Den 29.
august utførte USA et droneangrep rettet mot en
bil i Kabul. Amerikansk etterretning fremholdt at
et IS-K mål som skulle utføre nok et terrorangrep
var i bilen. Det kom imidlertid fort ubekreftede
meldinger om sivile dødsfall. Den 17. september
innrømte USA at 10 sivile, herunder en humanitær
hjelpearbeider og syv barn, og ingen IS-K medlemmer ble drept av angrepet.6

svarsdepartement sitt tidlige syn på angrepet som
selvforsvar er imidlertid uholdbart. Dette følger av
hovedregelen etter prinsippet om staters likeverdige suverenitet om at man ikke kan utøve makt
i en annen stats territorium, samt at det ikke var
tilstrekkelig holdbart grunnlag til å tale om selvforsvar ettersom kun sivile ble rammet. Med dette
ville det vært krevd en særskilt hjemmel for unntak
til hovedregelen om angrepet skulle blitt ansett
lovlig. Den forhenværende regjeringens samtykke
til NATOs maktbruk i Afghanistan er nå uvirksomt,
og Taliban var klare på at de anså handlingen som
et angrep mot afghansk territorium. Droneangrepet kan følgelig antas å være i strid med folkeretten, enten etter reglene som verner om sivile i
humanitærretten, eller reglene som forbyr maktbruk i fremmed stat.
Talibans brudd på sentrale menneskerettigheter
Etter at Taliban hadde omringet Kabul, inntatt
presidentpalasset og sikret effektiv makt over Afghanistan, lovet de at de ville styre landet i mindre
autoritær retning enn de gjorde på 90-tallet. Det
ble uttalt at kvinner ville få rett til skolegang og
at de ville skåne NATO-kooperatører fra forfølgelse. En rekke saker har imidlertid vist at løftene i
stor grad har vært hule, og at det også nå foregår
omfattende brudd på menneskerettighetene fra
Talibans side.

Blant annet er det kommet rapporter om pisking
av kvinner som demonstrerte mot den utelukkende mannlige Taliban-regjeringen.7 Det er også
kommet frem at journalister som dekket kvinI folkeretten står prinsippet om staters likeverdige nerettighetsprotester er blitt arrestert og utsatt
suverenitet sentralt. Etter folkerettslig sedvanerett for brutal vold fra Taliban.8 Slik fysisk avstraffelse
uttrykt i FN-pakten art. 2 (4), skal stater unnlate
kan antas å medføre brudd på forbudet mot
«use of force against the territorial integrity or poli- umenneskelig eller nedverdigende avstraffelse
tical independence of any state». Det å bruke makt etter FNs konvensjon om sivile og politiske retmot mistenkte terrorister med i annen stat, vil som tigheter (SP) art. 7 samt vernet mot vilkårlig straff
regel krenke statens suverenitet. Droneangrepet
etter art. 9. I tillegg til dette innebærer handlingei Kabul kan ses som maktbruk eller intervensjon,
ne overfor demonstranter brudd på ytringsfrihefolkerettsstridig jurisdiksjonsutøvelse. USAs forten etter SP art. 19, samt demonstrasjonsfriheten
3
4
5
6
7
8

https://www.jstor.org/stable/44988239?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.cbsnews.com/news/isis-k-terrorist-extremist-group-khorasan/
https://www.nrk.no/urix/flere-enn-100-er-drept-i-terrorangrepene-i-kabul-_-usa-lover-hevn-1.15624272
https://edition.cnn.com/2021/09/17/politics/kabul-drone-strike-us-military-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/2021/09/08/asia/afghanistan-women-taliban-government-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2021/09/12/asia/afghanistan-journalists-beaten-by-taliban-intl/index.html
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etter art. 21. Ettersom Afghanistan er part i SP, har
de folkerettslig forpliktet seg til å overholde konvensjonens bestemmelser, og har følgelig brutt
folkeretten.
Som følge av de nevnte, samt en rekke andre
hendelser kom FNs høykommissær for menneskerettigheter med en uttalelse om situasjonen den
24. august. Det ble blant annet uttalt at det var
blitt mottatt pålitelige opplysninger om brudd på
menneskerettigheter og humanitærrett, samt at
internasjonale menneskerettigheter er «immituable» og at deres vern ikke er gjenstand for «changes in control of territory or de facto authority».9
Ved Talibans maktovertakelse ble altså ikke bare
menneskerettigheter- men også humanitærrett
brutt, da bl.a. sikkerhetsstyrker utenfor striden –
hors de combat – ble henrettet. Grunnlaget for
Norge, og andre allierte lands vidtgående evakuering av personer som har bistått styrkene har delvis vært å verne dem for slike overgrep. Uttalelsen
fra høykommissæren ble imidlertid kritisert av den

ikke-statlige organisasjonen Amnesty, som hevdet at det burde blitt gjort mer for å sikre sentrale
menneskerettigheter.10 Organisasjonen ønsket
at det skulle opprettes et uavhengig organ for å
overvåke situasjonen, og avdekke og dokumentere brudd på sentrale regler.
Generelt kan det legges til grunn at personer og
grupper involvert i aktivisme, og særlig aktivisme
for kvinners rettigheter, journalister og andre sosialt engasjerte eller regimekritiske sin rettssikkerhet er truet av Talibans gjenerobring av makten.
Ytringsfrihet og andre sentrale rettigheter er nå
under sterkt press i nasjonen, og det kan ventes
en usikker fremtid for store deler av den afghanske
befolkningen. Flere har hatt sterke meninger om
NATOs uttrekning, eller sett på den med ambivalente følelser. Evakueringen har på den ene side
har representert enden av en militær innsats som
har gått utover sivilbefolkningen, men på den annen side har holdt Taliban, eller tilsvarende ekstremistiske grupper fra makten.

9 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27403&LangID=E
10 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/afghanistan-shameful-failure-of-unhrc-special-session-to-address-escalating-human-rights-and-humanitarian-crisis/

Stolt partner
i One Ocean
Expedition

Foto: Simon Wozniak

– et forskningsskip som
seiler jorden rundt for et
bærekraftig hav

Lørdag 25. september
Tekst: Marte Kirkerud
Hans Tastad

Endelig er dagen her,
Lenge har vi ventet.
Danse, svette, fyll og hotte klær,
Endelig ut i lær.
Grunder vårs gode kamerat, frykt
ikke,
Peder og Kari Ås er klare for å ta
igjen tapt lykke.
Skeiv i skøyten gleder vi oss til å
bli,
Ikke minst danse tett med noen vi
er gla i ;)
Glem innslipp senest klokken tolv,
det skal vandres mellom barer til
en hitter Tromsøs rock and roll.
Adios Bent og Espen,
dere var go, men det er nok no!

Intervju med saksbehandlere i Jusshjelpa
Tekst: Jusshjelpa i Nord-Norge
Foto: Jusshjelpa i Nord-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge skal ansette 6 nye medarbeidere i løpet av høsten.
Søknadsfristen er 24.10.21. I den forbindelse har ansettelseskomiteen intervjuet
Marit Eggan og Brit Bjørdal om hvordan det er å jobbe på jusshjelpa, slik at
potensielle søkere får et innblikk i hverdagen hos oss.
mer praktiske områder.
Hva er den største forskjellen mellom jobben i
jusshjelpa og jusstudiet?
- Den største forskjellen er at det ikke er snakk om
å løse tvister for Peder Ås, men at du faktisk er med
å utgjør en forskjell i Ola og Kari Nordmanns liv.
Sakene vi tar inn har gjerne en veldig stor personlig betydning for klientene våre og det er godt
å kjenne på at man faktisk kan hjelpe noen med
det vi lærer, pluss at man får brukt jussen mye
mer praktisk. Studiet har en tendens til å bli veldig
teoretisk utformet.

Marit Eggan
Hvilken avdeling går du på?
- Jeg går på fjerdeavdeling.
Hvor lenge har du jobbet i jusshjelpa?
- Jeg er førstesemestring, så jeg begynte på jusshjelpa i august i år.
Hvilke saker er det du jobber mest med?
- Jeg jobber på gruppe 3. Våre prioriterte rettsområder er ekteskapsrett, samboerrett og utledingsrett. Jeg har så langt jobbet mest med utlendingsrett.
Hvorfor søkte du på jobb hos jusshjelpa?
- Jeg søkte jobb i jusshjelpa for å få mulighet til å
bruke den teoretiske jussen vi lærer på skolen, på
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Det går litt rykter i gangene på juridisk fakultet om at de som jobber på jusshjelpa har
veldig liten fritid. Hva tenker du om det?
- Det er klart at jusshjelpa tar en del tid. Men så
lenge man er flink til å strukturere hverdagen, og
jobber effektivt er det ikke noe problem å kombinere jobb og studiet med fritid.
Hva er det beste med å jobbe i jusshjelpa?
- Det beste med å jobbe i jusshjelpa er at man
får brukt det vi lærer på studiet. Samt at vi har det
veldig sosialt og hyggelig sammen.
Hva er det beste tipset du kan gi til de som skal
begynne som saksbehandlere hos oss våren
2022?
- Det beste tipset jeg har er å ligge et stykke foran
med pensum når du begynner. Det er en del opplæring osv. i starten som tar en del tid. Og gled
dere, det er skikkelig gøy.

hadde før jeg begynte å jobbe på Jusshjelpa. Dette går i noen grad utover timene jeg får lagt inn på
studiet, men mest utover serietitting i ukedagene.
Tenker ikke at det er et veldig stort tap, hehe.
- Her handler det kun om å strukturere dagene
sine på en hensiktsmessig måte, noe som er god
lærdom det og!
Hva er det beste med å jobbe i jusshjelpa?
- Et godt arbeidsmiljø og mye skrivetrening!
Hva er det beste tipset du kan gi til de som skal
begynne som saksbehandlere hos oss våren
2022?
- Alt blir gøyere om man er motivert til å gjøre en
bra jobb! :D
Brit Bjordal
Hvilken avdeling går du på?
- 4.avdeling .
Hvor lenge har du jobbet i jusshjelpa?
- Siden januar 2021.

Vi i ansettelseskomiteen gleder oss
til å ansette nye saksbehandlere som
skal starte hos oss våren 2022.

Hvilke saker er det du jobber mest med?
- Definitivt husleierett, men gruppa jeg jobber på
har også sosial-, fengsel- og gjeldssaker.
Hvorfor søkte du på jobb hos jusshjelpa?
- Jeg ønsket et «verv» eller deltidsjobb som ga
meg relevant arbeidserfaring og som virket meningsfylt. I tillegg fikk jeg anbefalt å søke av noen
som allerede jobbet der.
Hva er den største forskjellen mellom jobben i
jusshjelpa og jusstudiet?
- Den største forskjellen er nok at man er i et
klientforhold med faktiske mennesker. Her er man
avhengig av at klientene gir deg den relevante
informasjonen du trenger for å gjøre en rettslig
vurdering.
Det går litt rykter i gangene på juridisk fakultet om at de som jobber på jusshjelpa har
veldig liten fritid. Hva tenker du om det?
- Jeg har definitivt mindre fritid nå enn det jeg
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Jus’t Eat!
Tekst: Anna B. Lagaard
Foto: Privat

2

MONSTER-REVIEW

Alles favorittspalte er tilbake, mest sannsynlig for andre og siste gang, dersom ikke noe voldsomt
skulle skje på Monsterfronten i tiden fremover. I forrige utgave av Jus’t ble det publisert en review av
diverse koffeinfylte energidrikker, i et (nogenlunde) bredt spekter av smaker fra det elskede Monsteruniverset. Over sommeren har det derimot skjedd noe dramatisk, som muligens har snudd hverdagen
på hodet for mange Monsterdrikkere. Jeg snakker selvfølgelig om nyheten som traff som en bombe
midt i fellesferien – mangelen på aluminiumsbokser. Grunnen for krisen er at vi under pandemien
tydeligvis har konsumert uante mengder med drikkevarer fra boks, og dermed har tatt produsentene
av disse boksene på senga. Resultatet av denne krisen kan sees i en butikk nær deg, hvor dessverre
Monsterutvalget har krympet sørgelig mye siden våren. I denne spalten vil du få en grundig anmeldelse av fem av Monstertypene som fortsatt er mulig å få tak i på MIX ved campus, som er det nærmeste vi kommer en dagligvarebutikk på campus: ))

Presentasjon av anmelder 1: Anna

Presentasjon av anmelder 2: Erik

Bakgrunnen for at jeg ønsker å anmelde
Monster er fordi jeg ønsker å sette fokus på
andre måter å få i seg koffein på enn kaffe.
Mitt første møte med Monster kom i vår under eksamensperioden, så mitt bekjentskap til
denne energidrikken, og for øvrig alle andre
energidrikker, har før dette vært begrenset til
blandinger med alkohol. Jeg er siden første
møte blitt konsument av energidrikken, og
ønsker å dra andre med meg i avgrunnen.
Jeg fikk etter sist spalte mye kritikk fra min
medspaltist, som mente jeg ikke gikk dypt
nok inn i den prestisjetunge oppgaven det å
anmelde energidrikker helt klart er. Av denne
grunn ønsker jeg å komme sterkere tilbake,
og håper samtlige Monsterdrikkende lesere av
Jus’t vil bli fornøyde.

Grunnen for at jeg er med i denne spalten er
for å gi den litt mere faglig substans. Da jeg
leste forrige utgave av Jus’t kom jeg over en
viss monsterreview. Jeg var tydelig kritisk i
mine tilbakemeldinger overfor forfatteren.
Det resulterte i at jeg ble utfordret til å skrive en bedre review selv. En utfordring jeg tok
på strak arm og selvfølgelig mente var mulig.
Grunnlaget for min vurdering er bygget på
mange års erfaring med uante liter konsumert. Jeg har alltid testet de nyeste boksene
og gitt anmeldelser til de spesielt interesserte.
Nå er det deres tur til å få høre fra en ekspert
på feltet. Noen mener kanskje min kjærlighet
for drikken har gått for langt, og jeg er helt
enig.
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MONSTER MULE
Utseende:
Estetisk pen boks, litt emopreg over det hele.
Boksen fremstår som virkelig gjennomtenkt, da
den er svart med bronsedetaljer, som jo er fargen
på kruset man vanligvis får servert denne berømte drikken i. Plusspoeng. Ser sikkert classy ut på
lesesalen, vil passe til en mørk høstkveld ikledd
blazer og dressbukse innerst på PJ. Vi tror den er
uten sukker, men vi kan ikke være helt sikker. Om
du er villig til å gamble på dette vil denne boksen
være tingen for deg.

Lukt:
Lukter moscow mule, altså ingefær og lime. Lys i
farge, som ikke ser giftig ut, som jo ofte kan være
problemet for energidrikker.

Smak:
Smaker moscow mule også. Om du vil ha følelsen
av å drikke en drink på lesesalen mandag kl 08,
vil vi anbefale den. Om du trenger blandevann,
og ikke har råd til masse fancye ingredienser vil
denne passe ypperlig.

Eriks terningkast: 4
Trekker veldig opp om du er glad i ingefær, men om
du ikke liker ingefær er det tvilsomt at denne faller i
smak. Kan bli kvalmende i lengden.

Annas terningkast: 4
Syns den var helt grei, og jeg er i det gavmilde hjørnet.
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MONSTER THE DOCTOR
(VR/46)
Utseende:

Denne boksen praktisk talt brøler harry. Veldig gul,
med bokstaver i en fargerik font, som ser ut som
enten noe et barnehagebarn har drodlet, eller
noe som kunne vært på coveret til et dårlig film
fra 80-tallet. Vil nok passe til en tur til Levi (eller
Harstad). Erik ser for seg at det er flest gutter som
er i målgruppen for denne boksen, noe det kan
være mange grunner til. Nevner i fleng – for seint
utviklet hjerne, smakssansen henger kanskje litt
etter? Generelt en energidrikk for de over 18, men
med hjernekapasitet til en 14-åring. Mye sukker er
det i den også.

Farge:
Dagen derpå urin

Lukt:
Lukter SydenFanta, du vet den fantaen du får
servert på stranda i syden? Smaker fanta, men
samtidig ikke. Slik lukter denne monsteren.

Smak:
De har prøvd seg på en fantaetterligning, men
det har gått feil et eller annet sted langs veien. De
er nær, men samtidig veldig langt unna. Funky
ettersmak er et stikkord her.

Eriks terningkast: 3

Annas terningkast: 2

Minner om sydenfanta. Det har ikke vært så bra vær
i Tromsø i det siste, så denne kan gi et fint avbrekk og
tanker om bedre tider her vi sitter i sjitværet.

Rett og slett ikke god.
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MONSTER PACIFIC
PUNCH
Utseende:

Her er det mye som skjer. Boksen er preget av
halvnakne damer, haier, ørn, og det flotte slagordet «Death before dishonour». Hvem som er
målgruppen her er ikke godt å si, men vi tenker
kanskje nylig myndiggjorte pirater som er på vei
ut på sin første ferd, og kjøper med seg energidrikk for å holde tritt med de lange dagene på
sjøen. Fargen er ganske stygg, men de skal ha for
et noget spenstig design. Masse sukker, by the by.
Om du liker godteri er nok dette boksen for deg.

Farge:
Vi ble begge overrasket over fargen som kom ut
av denne beige boksen. Om det er en god ting
eller ikke er vi ikke så sikker på. Fargen er Pippirød,
altså samme farge som Pippi har på håret.

Lukt:
Lukter svenskehandel. Vi får med en gang assosiasjoner med klisjete gulv og ekle fingre. Ikke
direkte positivt, men det er funker liksom likevel.

Smak:
Smaken er tro mot lukten. Syntetisk, med innslag
av en tropisk frukt vi ikke helt klarer å sette fingeren på. Litt som frokostjuice på steroider

Eriks terningkast: 3

Annas terningkast: 5

Hadde aldri kjøpt den selv, men hadde drukket den
om jeg hadde fått den servert. Det som er interessant
med denne boksen er at du blir så nysgjerrig på smaken at du ikke klarer å slutte og drikke.

Jeg vil ikke like den, men jeg gjør det. Boksen er stygg,
fargen er stygg, smaken er helt passe, men likevel vil
jeg ikke slutte å drikke.
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MONSTER MONARCH
JUICED
Utseende:

Denne boksen har sikkert de fleste sett på diverse
MIX-reklamer denne sommeren, da vi tror de har
lagd en shake av den eller noe. Fargen på boksen
vil vi kalle peach, eller en litt rar oransjefarge om
du vil. Prydet med sommerfugler, og det er jo fint,
men det er ikke så clean and classic som jeg tror
mange på jussen liker. Hele designet er rett og
slett veldig gen Z, altså trendy, fargerik og magetopppreget. Mye sukker i denne også.

Farge:
Koselig, trygg farge. En farge å stole på (som vi
trengte etter overraskelsen på den forrige). En
mellomting mellom gul og oransje.

Lukt:
Søtt og godt. Den svir ikke i nesa, men har en
subtil og trivelig lukt som går rett hjem. Om det
hadde vært en parfyme med denne lukten hadde
vi vurdert innkjøp.

Smak:
Minner veldig om juice. Hvilken juice er ikke lett å
si, men juice er det definitivt. Litt dårlig på kullsyre,
kan minne om brus som er utgått på dato. Dette
trekker ned.

Eriks terningkast: 4

Annas terningkast: 4

Litt lite kullsyre, du får ikke de tårene i øynene som
du trenger når du tar den første slurken. Litt for mye
sukker, over 50 gram om du skulle drikke hele i one
sitting. Alt i alt en grei monster, den får jobben gjort,
men ikke noe mer enn det.

Litt for søt, og er nok blitt litt lei på grunn av all hypen. Den smaker juice, noe som jo ikke er helgærn’t.
Men noe med den treffer ikke helt, kan være det er
mangel på kullsyre
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MONSTER ULTRA WHITE
ENERGY
Utseende:

Dette er jo den klassiske monsteren som til stadighet er å se på PJ. Boksen er hvit med tekstur,
noe som gjør at man får godt grep. Dette liker
vi. I tillegg ser den bra ut på siden av en Mac, er
sukkerfri og er vel en av de første boksene det ble
sosialt akseptert å bli sett med. I motsetning til
de andre boksene vi har prøvd, er denne behagelig å hvile øynene på (med en liten fare for å bli
snøblind). Ikke så mye mer å si om designet på
denne, pent og ryddig, nesten kul.

Farge:
Hvit (ikke blank), med innslag av blå/lilla. Fargen
ser litt ut som spytt, men fortvil ikke, dette gjenspeiles ikke i smaken.

Lukt:
Bygger videre på lukten av ZerOh-saft, som sikkert
bygger videre på lukten av en frukt eller noe.
Andregangslukt, kan vi kalle det.

Smak:
Sterkt blandet saft. Det står ingenting på boksen
hva denne skal smake, og vi har vanskelig for å
dra paralleller til ting vi har smakt før også. Den er
på sitt vis særegen, ved at den er smakløs, samtidig som den har masse smak.

Eriks terningkast: 5

Annas terningkast: 5

Det var denne boksen som startet Monstereventyret
for meg. Er du usikker er denne en sikker vinner. Det er
en boks man alltid kan komme tilbake til etter man
har utforsket nye spennende smaker. Den stiller alltid
opp, og gjør jobben bra. Et høydepunkt i en eller middelmådig studenthverdag, som jeg unner alle mine
medstudenter å få oppleve.

Jeg holder meg til hva jeg skrev sist review. Mye
E-stoffer (Europastoffer for dere som ikke vet det ;) )
gjør at jeg automatisk blir litt skeptisk, men den er
jo god. Det som trekker avgjørende ned er at jeg har
blitt obs på det sykt kleine navnet.
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Jus’t say it!
Ja til gjentaksmulighet for
de som har bestått en høyere avdeling
Tekst: William A. Eriksen

Teksten er et leserinnlegg som reflekterer forfatterens meninger og går for deres regning.

Eksamensreglementet for jurfak på UiT (heretter eksr.) §
10 bestemmer at «studentar som har avlagt avsluttande
eksamen på ei høgare avdeling kan ikkje avlegge eksamen
på lågare avdelingar».
Begrunnelsen for denne regelen skal angivelig være at
man sammenlikner de ulike eksamensbesvarelsene under
sensureringen. Det ville dermed slå uheldig ut for ferske
studenter dersom de skulle blitt sammenliknet med mer
erfarne studenter.
Men denne regelen medfører også en del praktiske problemer. Jurister som har studert for 10 år siden har kanskje
behov for å skaffe seg dokumentasjon på at de har oppdaterte kunnskaper. I slike tilfeller slår regelen uheldig ut for
dem. Samtidig: hvis man har vært uheldig på en eksamen
på en lavere avdeling, er det i så fall noe som skal forfølge en
resten av livet?
Så vidt meg bekjent er det ingen andre studier som opererer
med en slik spesiell regel. Regelen er nokså unik for juridiske
fag. Det tilsier at den kanskje ikke er så nøye gjennomtenkt
og veloverveid.
Det finnes alternativer
Samtidig er det et poeng at man fint kan avskaffe regelen
i eksr. § 10 annet punktum uten at det trenger å gå utover
ferske studenter. Man kan ganske enkelt legge ved et skriv til
sensor for de besvarelsene som er skrevet av studenter som
har bestått en høyere avdeling. Under sensureringen kan
man så enten sette av et eget sensorpar til disse besvarelsene, eller vurdere disse besvarelsene etter at endelig karakter
for alle de øvrige besvarelsene er fastsatt. Dette er en løsning
som krever lite av fakultetet.
Tvilsom ordning i utgangspunktet
For min del er jeg imidlertid skeptisk til at man operer med
en slik sammenlikningsordning i utgangspunktet.
Gitt at en dårlig besvarelse havner i samme bunke som en
rekke gode besvarelser: I så fall vil denne besvarelsen gjennomgående bli bedømt dårligere enn det som ellers ville
vært tilfelle, om man ikke sammenliknet besvarelsene.
Likeledes, hvis en god besvarelse havner i samme bunke
som en rekke dårlige besvarelser, kan denne besvarelsen
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ende opp med å bli bedømt bedre enn ellers.
Man må kunne forvente at sensorene forholder seg til mer
forutsigbare vurderingskriterier enn dette. Karakterfastsettelsen har stor betydning ikke bare for den enkelte student,
men også for det praktiske liv og for arbeidsgiverne. Da kan
man ikke godta en så vilkårlig karakterbedømmelse.
Samtidig er karakterbedømmelsen en individuell vurdering.
De offisielle vurderingskriteriene nevner ingenting om at
eksamensbesvarelsene skal sammenliknes og at dette har
betydning for den enkelte karakter. Hvis det likevel skjer, er
det en formell feil som gir grunn til annullering av eksamenen.
Veien videre
En prosentvis normalfordeling for sensuren, som i dag praktiseres, har flere ulemper.
Det sender et uheldig signal til studentene dersom man
på forhånd har en forventning om at kun 60 % vil bestå
eksamenen. Man ønsker jo gjerne å motivere studentene til
å gjøre en god innsats, og en forhåndsfastsatt karakterfordeling er lite egnet til å fange opp endringer i studentenes
arbeidsinnsats og kunnskaper over årenes løp.
I stedet for å stille opp en forventning på forhånd om at
eksempelvis 40 % vil stryke, og la dét bli retningsgivende
for sensuren, er det kanskje bedre å bare forholde seg til
vurderingskriteriene. For praktikum er det sentrale om man
har drøftet spørsmålene oppgaven reiser, og om metoden
er tilstrekkelig god. For teorioppgaver er det sentrale om
besvarelsen har gjennomgående IBEV. Følges disse vurderingskriteriene slavisk, er det ikke behov for å sammenlikne.
Hvordan engasjere seg videre
Hvis du er enig i at studenter som har bestått en høyere avdeling skal kunne ta gjentakseksamen på lavere avdelinger,
kan du gjerne underskrive dette oppropet:
https://www.opprop.net/ja_til_gjentaksmulighet_for_de_
som_har_bestatt_en_hoyere_avdeling
(kort-URL: https://tinyurl.com/gjret2)
Ta gjerne kontakt med meg på wer003@uit.no hvis du har
innspill eller andre meninger som du ønsker å dele.

Jus’t say it!
JA til fysisk undervisning og eksamen
Tekst: William A. Eriksen

Teksten er et leserinnlegg som reflekterer forfatterens meninger og går for deres regning.

I mars 2020 ble Norge nedstengt som følger av Korona-viruset. Følgen av dette har i stor grad vært lite fysisk undervisning
og få fysiske eksamener. Konsekvensene dette har hatt for studentene har nok i stor grad blitt undervurdert.
Det å kunne treffes på universitetet for å ha sosial kontakt med andre studenter og diskutere faglige problemstillinger er
essensielt for læringsmiljøet og for trivselen til studentene. Når dette uteblir i studiehverdagen, er det noe som mangler. Ikke
alle studenter tør å si i fra om problemet.
Det er en litt vel lettvint løsning å gå for kun digitale forelesninger og digital eksamen på jusstudiet bare fordi det er den løsningen som ble valgt i fjoråret. Situasjonen har nå endret seg betraktelig siden mars 2020. Et stort antall folk er blitt vaksinert,
og det er i tillegg blitt åpnet teststasjoner på campus.
At covid-19 virkelig er så alvorlig at det er nødvendig å stenge ned hele samfunnet, er høyst diskutabelt. Nedstenging er
neppe den beste måten å løse problemet på.1 Men vi kan uansett ikke fortsette på denne måten de neste hundre årene.
En eller annen gang må det skje en oppmykning. Jo lenger man utsetter den oppmykningen, desto mer vil det gå utover
studentene.
Det er bra at fakultetet tar grep og velger en hybridløsning med fysiske seminarer for de som ønsker det. Mange ville nok falt
gjennom og ikke klart å fortsette uten de ukentlige fysiske seminarene.
Men tiden er kanskje moden for å gjøre noe mer og åpne opp for fysiske forelesninger for de som ønsker det, og ikke minst
fysiske eksamener. Det er for enkelt å fuske på digitale eksamener. Ikke minst gjelder det ved muntlige Zoom-eksamener der
man enkelt kan få en medstudent e.l. til å hviske svarene til en underveis i eksamenen.
Og det at det er så lett å fuske får også betydning for hvor stor verdi en fullført mastergrad i rettsvitenskap har overfor en
arbeidsgiver. Dersom man har avlagt eksamen i korona-perioden, vil det være umulig for arbeidsgiver å vite om jobbsøkeren
har jukset seg frem til karakterene eller om de faktisk gir uttrykk for en iherdig arbeidsinnsats. I slike tilfeller vil det kanskje
være lettere for arbeidsgiveren å heller velge jobbsøkere som ikke har en eksamen fra korona-tiden.
Det er fullt mulig å gjennomføre fysiske eksamener og samtidig ivareta smittevernhensyn. At de fysiske seminarene har gått
så bra som de har gjort i over ett år, viser at det er mulig. Overproblematisering av covid-19 bidrar kun til å forverre situasjonen.
Hvordan engasjere deg videre
Hvis du mener det bør bli mer fysisk undervisning og fysisk eksamen på juridisk fakultet, og at fakultetet bør strekke seg så
langt som mulig for å oppnå dette, kan du gjerne underskrive dette oppropet:
https://www.opprop.net/ja_til_fysisk_undervisning_og_fysisk_eksamen_pa_jusstudiet_i_tromso
(kort-URL: https://tinyurl.com/jafystr)
Ta gjerne kontakt med meg på wer003@uit.no hvis du har innspill eller noe du ønsker å dele.

1 https://gbdeclaration.org#read (21.09.2021)
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Rettshistorie2021
Tekst: Peder Ås

Ante fred og ingen fare,
at rettshistorie var jævlig fikk vi fort
erfare.
Fadderuke og lykken ble satt til side,
og de neste ukene ble morbide.
Startet som en fin ide for å avlaste
vårens store begivenhet, men endte i
døgning og selvhat fra semesterstart.
Et grunnlovsforslag ingen hadde sett,
ble for heftig rett og slett.
At nesten alle består, leger dessverre
ingen sjelelige sår.

En skrekkhistorie om å velge 				
seminargruppe i blinde
Tekst: Gudbrand A. Wiig Lo
Foto: Privat

I sommer gjorde jeg en grov feil. Jeg meldte meg opp til en seminargruppe uten
å se på timeplanen. Dette resulterte i at jeg (et B-menneske av et annet kaliber)
endte opp med seminar klokken 08.15 hele dette semesteret. Som det gode
medmennesket jeg er vil jeg derfor advare mine kjære medstudenter, slik at
ingen flere trenger gå gjennom det samme.

Klokka er 07.35. Etter 1,5 time med bakgrunnsstøy oppdager du at det ikke var
en drøm, eller bråket fra veien utenfor. Alarmen har gått i ett siden klokka 6 og
du skal være på bussen til UiT om under en halvtime. Ikke har du dusja, pussa
tenner eller kledd på deg – du har egentlig ikke våknet engang. Rett før senga
klarer å overtale deg til å bli igjen og droppe seminar, river du deg løs og setter deg på sengekanten. Hjernen jobber mot seg selv og hvisker forlokkende
at «det er ingen vits å dra på seminar om du ikke er våken, da får du med deg
like lite som du hadde gjort om du sov videre».
Så hitter det deg at det har jo ikke noe å si om du får noe ut av seminaret så
lenge du møter opp og er synlig. Hovedprinsippet på PJ er jo tross alt «Bli sett,
kvantitet over kvalitet», noe som helt klart har overføringsverdi også utenfor
jusstudentenes andre hjem. Etter å ha brukt alt for lang tid på å overbevise
deg selv om at du skal rekke seminar, heiser du deg selv opp av senga og
sjangler i retning badet.
Øynene er ennå ikke klare for å se dagslys så det er nå en ny kamp mot deg
selv for å få øynene opp. Dusjen skrus på og mens vannet blir varmt skipper
du febrilsk gjennom 10 sanger før du endelig finner den perfekte til å kickstarte dagen: Toxic (freebritney).
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Etter å ha brukt for lang tid på å synge i dusjen er du noe mer oppegående og klar for tannpuss. Puss
puss så får du en suss og alt det der. Den beste buksa har ikke rukket å bli tørr i løpet av natta og du må
derfor ty til den ene som ligger igjen i klesskapet. Å vaske så mange klær som mulig om gangen er bra
for miljøet, men ikke alltid like praktisk. Etter å ha hevet på deg en genser slår det deg at du ikke har satt
på kaffe ennå. Med gode 10 minutter igjen til du må gå til bussen bestemmer du deg for at dette er
noe som det er verdt å bruke tid på. For det første kan en jo ikke møte opp med en tom Bodum kopp
(det hadde jo vært tåpelig) og for det andre så kan det hende kaffe hjelper deg å bli et fungerende
menneske litt raskere.
Du har nå 3 minutter til du må være ute av døra og du finner ut at også i dag er en dag med briller, det
er for risikabelt å satse på at linsene vil være samarbeidsvillige. Sekken er pakket, alt er klart og du setter
deg ned i et minutt, for det er jo ingen vits i å gå tidlig til bussen ...
Plutselig har det gått 5 minutter og livet ser svært mørkt ut. HELDIGVIS er bussen 10min sen, som vanlig,
og du har nå god tid på deg. På mirakuløst vis har du lært at det kan være greit å være litt tidlig ute,
derfor begynner du å gå til bussen.
For en gangs skyld var ikke bussen så full at den måtte kjøre rett forbi deg og du stiller deg i midtgangen (kjipt med covid). Trygt inne på bussen skjønner du at det ikke nødvendigvis var bare bra at den
var forsinket. Seminaret starter 08.15 og bussen er på planetariet 08.12. Å løpe gjennom campus er ikke
aktuelt, men en liten kappgang går fint.
I gangen på veg mot klasserommet møter du på en medstudent og du må nå forsøke å fremstå som
om du ikke nettopp våknet. Likevel er du glad for at det ikke bare er du som er sent ute. Vel inne i
klasserommet oppdager dere at det ikke er nok stoler til alle. Etter å ha jaktet på stoler i et par minutter
setter du deg endelig ned, midt inni hesteskoen sammen med han du møtte i gangen. Seminarlederen
gjennomgang av oppgavene og du kan endelig spille snake og bla deg gjennom vg.no i to timer.

Så, kjære medstrebere, ikke tenk at du vil få samme tidspunkt så lenge du velger samme seminargruppe som i fjor. Det funker ikke. Sjekk timeplanen før du velger gruppe. Det hadde også
vært fint om det ikke bare var en seminargruppe med oppmøte klokken 10.15 (hint, hint jurfak).
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Vi ønsker å bli kjent med deg!
I Wiersholm har vi flere tilbud til deg som student. Vårt mål er å gi deg innblikk i hva vi jobber
med, hvordan vi jobber og hvilke interne og eksterne utviklingsmuligheter du har hos oss.

wiersholm.no

Must have apps for studenthverdagen
Tekst: Ida-Mari Ravn

Generelt til studiene:
Canvas student: Få tilgang til canvas
over mobil. Gjør det mye lettere å få med
seg varsler som kommer fortløpende.

Reise:
Troms reiset: Finn bussruter, i tillegg til
hurtigbåtruter.

Mazemap: Hjelp til å finne frem til rom
på universitetet.

Troms billett: Kjøp billett til buss og båt.

Domsguiden: Ferdig markerte og bearbeidete dommer, med presisering av hva
som er relevant til eksamen. Dommene er
sortert ut fra avdeling og område.
Quizlet: Skal noe pugges, er Quizlet studentenes Gud.
Vipps: Redninga når bankkortet e glømt
eller rota bort .
Studentbevis: Digitalt studentbevis, perfekt for når du gløm eller rota det bort.

For å spare penger generelt:
Akademika: Helt ok tilbud på bøker og
skrivesaker til studiet.
Hold: Legg bort mobilen og spar opp poeng. Poengene kan byttes inn til rabatter
på alt fra 7 eleven til Akademika, eller du
kan bytte til poengene til flaxlodd.
Tips: Bruk appen på UiT for å få gruppeboost og tjen flere poeng!
Studentpakken: Tilgang på studentrabatter på alt fra Burger King til Kondomeriet.
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Mat:
Sulten: Billige og enkle ukesmenyer, eller
andre oppskrifter som tar hensyn til at du
er student og lager mat bare til en.
Foodora: For når du ikke orka eller har tid
til å lage mat, bestill maten heim.
Wolt: Samme som Foodora

For å spare penger generelt:
Mattilbud: Studentenes bibel. Få opp alle tilbudsavisene for
matbutikkene hver uke, slik at du vet hvor og når det er gode
tilbud.
TooGoodToGo: Kjøp en forundringspose med matvarer som
skal kastes for en billig penge. Ofte får man masse dagsferske
bakevarer som egentlig skal kastes. Bra for miljøet, og bra for
kontoen.
Throw no more: Se hvilke matvarer som er nedpriset og
som egentlig skal kastes. Per nå er det gjeldende for alle Joker
og Eurospar i Tromsø.
Æ: Få 10% avslag på varene du kjøper oftest på Rema 1000,
i tillegg til rabatt på frukt og grønt, og personlige priskutt i
perioder.

Jus’t for fun:
Tinder: For å finne «spesielle» venna.
Børst: Drikkelek
1000 spørsmål: Drikkelek med noe for alle.
Booze drikkeleken: Variert drikkelek

Tur og fritid:
UT: For deg som liker å gå tur. Appen
samler turer og turstier, slik at du finner
nye turer og ikke går deg vill.
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Jus’t Eat!
Tekst: Anna B. Lagaard
Foto: Privat

RØDBETEPASTA
Høsten har truffet oss som en bulldoser. Virkningene av dette er at dagene blir
kortere, været blir (enda) kaldere, huden blir blekere og alkoholkonsumet, som
du ikke trodde kunne bli høyere enn hva det var i sommerferien, går fra urovekkende til direkte helsefarlig. Dette slår deg kanskje ikke som noe å hive hæla i
taket og tenna i tapeten for, men frykt ikke, jeg har en fattig trøst; Det er endelig
betesesong.
Denne utgaven av Jus’t Eat! er ikke ment som et komisk innslag i et ellers seriøst
tidskrift. Her kommer en seriøs oppskrift på en seriøst god rett. Enjoy.
Ingredienser:
• Til rødbetepesto:
• Tre rødbeter av god, og helst lik, størrelse
• En god neve mandler
• Fire fedd hvitløk
• En sitron
• Olivenolje
• Parmesan
• Salt og pepper

Til pasta:
•
•
•
•
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Pasta nok til selskapet
En liten neve mandler
Ruccola
Bacon/halloumi

1. Vi starter med pestoen. Vask rødbeter, men ikke skrell
de. Lag en liten seng av sølvfolie, og legg rødbetene
i. Hiv på litt salt, pepper og olivenolje. Ha deretter litt
vann i, før du snurper sammen sølvfoliesengen så
den blir tett.
2. Ha rødbetene i ovnen i ca 50 minutter, litt avhengig
av størrelsen på betene. Ta de deretter ut og la de
avkjøle seg noe. Skrell de så, og hiv de i en foodprosessor (eventuelt en stavmikservennlig bolle).
3. Knus rødbetene til en masse sammen med hvitløksfedd og den gode neven med mandler. Når dette har
blitt en klumpfri blanding har du i parmesan, revet
sitronskall, sitronsaft, olivenolje og salt og pepper, og
kjør dette sammen igjen.
4. Nå har du ferdig rødbetepesto.
5. Kok opp pasta på vanlig måte (om du ikke vet hvordan dette gjøres kan du sikkert google eller lese på
pakken eller noe).
6. Stek halloumi/bacon i munnfullbiter.
7. Bland sammen pasta, pesto, ruccola og ditt valgfrie
tilbehør.
8. Topp med hakkede mandler, parmesan og salt og
pepper.
9. Voilà, du er ferdig, og kan nå nyte hemningsløst.

Dersom du har pesto igjen, holder denne seg bra i fryser
eller kjøleskap. Pestoen kan brukes til mer enn bare pasta
også, her er det bare fantasien som setter grenser!
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