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KAN DU TENKE DEG EN KARRIERE SOM FORRETNINGSADVOKAT?

Advokatfirmaet Wiersholm AS 
Ruseløkkveien 26, Oslo.T: +47 210 210 00, wiersholm.no

Wiersholm er et norsk advokatfirma som 
dekker næringslivets behov for juridisk bistand. 
Vi har spesialister innenfor alle sentrale 
forretningsjuridiske fagområder. Transaksjoner og 
prosedyre er de største virksomhetsområdene. 

Uavhengige undersøkelser viser at Wiersholm 
er i  aller fremste rekke blant norske 
forretningsadvokater. Virksomheten er i stor og 
stadig økende grad internasjonalt rettet.

Som student er det verdifullt å få et innblikk i 
hvordan livet i et forretningsjuridisk firma som 
Wiersholm arter seg, og vi oppfordrer studentene 
til å delta på ulike aktiviteter og arrangementer i 
firmaets regi.

Blant flere aktiviteter Wiersholm tilbyr studentene 
kan vi nevne: 
    
• Traineeopphold, som en verdifull praksis  under   
    studietiden

• Wiersholm Summer School, et fire dagers intensivt  
   program som finner sted før  studiestart i august

•  Wiersholmstipendet, dersom du ønsker skriveplass   
    når du skriver den avsluttende masteroppgaven

Sjekk også Wiersholms Facebook-side for 
mer informasjon rundt våre arrangementer, 
www.facebook.com/wiersholm

Skyt spurv med kanoner! Kast perler 
for svin! Løp med saks! Jus’t er tilbake! 
Det du nå holder i hånda er resultatet av 
et (forhåpentligvis) vellykket gjenopp-
livningsforsøk av tidsskriftet for jusstu-
denter ved Universitetet i Tromsø. 

Jus’t har ligget brakk over en lengre pe-
riode. Utgivelsesfrekvensen har av for-
skjellige årsaker vært variert. Planen nå 
fremover er å utgi ca. to utgaver i semes-
teret, avhengig av hva vi klarer å fylle 
bladet med. Problemet er imidlertid at 
en avis ikke nødvendig lages av seg selv, 
selv om jeg gjerne skulle sett at den gjor-
de det. Og for redaksjonen i Jus’t, som 
i motsetning til Utropia må klare seg 
uten velvilje og gunstige økonomiske 
overføringer fra Studentparlamentet, 
er vi avhengig av tips og bidrag fra den 
engasjerte jusstudent. 

Formålet med Jus’t er at det skal utgjøre 
et hyggelig leseavbrekk fra en ellers tørr 
pensumliste. Dessverre har jeg som 
redaktør verken tid eller intellektuell 
kapasitet til at Jus’t skal kunne konkur-
rere med Jussens Venner eller Norske 
Retstidende. Det er heller ikke poenget. 
Men det betyr åpenbart ikke at bidrag 
som hever den faglige lesekvaliteten av-
vises.

Mange har de siste månedene spurt 
meg om når Jus’t kommer ut. Svært få 
spør derimot om hva de kan bidra med 
for å fremskynde prosessen. Dersom du 
har ris, ros, innspill, ideer til saker el-
ler spalter, bilder eller et generelt enga-
sjement er det derfor bare å ta kontakt. 
E-postadressen står nedenfor. Både 
faglig og sosialt stoff er interessant all 
den tid det finnes en viss relasjon til det 
faglig eller sosiale miljøet, fortrinnsvis 
på det juridiske fakultetet her ved UiT. 

Innholdsmessig fremstår Jus’t mer vari-
ert enn noen gang. Det bemerkes like-
vel at noen av sakene er skrevet for en 
lengre tid tilbake, - med hensikt på tid-
ligere utgaver. I denne utgaven forsø-
ker vi blant annet å spå semesteret, det 
gis en bred dekning av Juvel-aksjonen 
2012, kontorkapteinen forteller om sin 
utakknemlige jobb, det synses om fag-
politisk organisering (provokasjonsa-
larm!) samt at noe av det redaksjonen 
hører fra fakultetsgangen av allmenn 
interesse publiseres i variert form. 
Videre forteller Simon Kiil om ner-
deangrep kan anses som ”armed attack” 
i det vi håper blir en fast spalte om mas-
teroppgaver. Undertegnede vil også i en 
serie artikler forsøke å raljere forsiktig 
over hva som skjer i Circus Parlamento 
– alias Studentparlamentet.

Observante kandidater vil oppdage 
(sensorveiledningsalarm!) at Jus’t har 
skiftet format. Formatet er endret fra 
A5 til A4 – og fargene er bedre enn 
noen gang. Dette er Bjørn Løtveits verk, 
- han har stått for design og forhandlet 
frem en gunstig avtale med trykkeriet 
i tillegg til å levere stoff av høy kvali-
tet. Han har også stått for egentegnede 
illustrasjoner til enkelte av sakene. 
Denne utgaven av Jus´t ville ikke latt 
seg utgi uten hans innsats. Videre har 
Aleksander Tokle stått for levering av 
flotte bilder til en rekke av sakene, som 
gjør seg særdeles godt på trykk i det nye 
formatet. En stor takk skal også denne 
hedersmannen ha. 

For øvrig er Bjørn Løtveit også inter-
vjuet som leder av Juristforeningen, 
og mest sannsynlig er det ikke bare 
hos overivrige andreavdelingsstuden-
ter det vil rykke i inhabilitetsarmen. 
I den forbindelse ønsker jeg å under-

streke Jus’t sin uavhengighet overfor 
Juristforeningen og de øvrige organi-
sasjonene som utgjør innflytelsesin-
stansene til studentene på det juridiske 
fakultet. Det var nettopp derfor jeg 
valgte å rette et noe kritisk søkelys mot 
lederegenskapene til den uerfarne og 
festglade lederen av Juristforeningen.

Om man anvender Montesquieus 
maktfordelingsteori hvor JSU, ELSA 
og Juristforeningen utgjør trepilar-
systemet slik vi kjenner domstolene, 
Regjeringen og Stortinget, er Jus’t den 
fjerde statsmakt som skal overvåke 
disse organene. Det betyr ikke at vi skal 
produsere tabloidoppslag som VG eller 
sette av et helt nummer til lavkarbodiet-
ter og realitykjendiser etter Dagbladets 
modell. Men man skal likevel ikke ute-
lukke at det vil dukke opp en og annen 
kioskvelter.

God lesning og spre gjerne det glade 
budskap om Jus’t til familie, venner og 
øvrige pårørende. 

HEI! OVER HEER! JUS’T!

MARTIN G. UNNEBERG
redaktør

just@juristforeningen.eu
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Fakultetsgangen

LEST Og HøRT.

«Mange selskaper viser i vedtektene til 
at aksjeloven for øvrig gjelder. Det er 
omtrent like meningsløst som å ønske 
god jul og godt nyttår.»
- tore Bråthen proklamerer at det ikke 
kommer julekort fra ham i år. 

«Det er alltid gode ledere/arbeids-
givere og det er alltid dårlige. Om du 
skulle finne deg i posisjon å jobbe for 
sistnevnte, organiser deg, bruk de mu-
ligheter som ligger i et godt etablert ar-
beidersamfunn.»
- Finnes det ingen fagforening hos 
din dårlige arbeidsgiver? Bare lag en 
da vel!, mener leserinnleggsforfatter i 
utropia.

Handlingens mann, Martin Fredrik 
Grane, er etter en kjempedemokratisk 
prosess blitt utnevnt som tillitsvalgt 
på 4. avdeling. Resultatene har ikke 
latt vente på seg; allerede etter en uke 
i vervet fikk Grane utsatt en øvings-
oppgaveinnlevering, først fra fredag 
til mandag, og deretter fra mandag til 
tirsdag. 

FRa paUSEbORdET. HVa 
VI SNaKKER OM, Og HVa 
VI bURdE MENE OM dET.

1. Hashtags. 
I takt med sosiale nettverksgiganters 
arbeid for å ta over verden, har bru-

ken av funksjonen for akkumulering 
av tweets og instagrambilder med 
samme innhold tatt helt av. seriøst. 
Det er greit du ønsker sosial anerkjen-
nelse for å gjøre ting de fleste funk-
sjonelt oppegående mennesker anser 
som ganske hverdagslig og døllt, men 
det finnes grenser for hvor interes-
sant det er å se deg og dine #friends 
drikke kaffe med #hjerteformet skum. 
Jammen bra du slang på hashtagen 
#sun, #girl, og #me (engelsk for å nå 
et internasjonalt publikum!), slik at 
blinde og folk med et redusert opp-
fattelsesevne som ikke skulle forstå at 
bildet av deg og dine venninner i sola 
på en cafè, faktisk forstår at bildet er 

et fotografi av deg og dine venninner i 
sola på en cafè.

2. Jusshjelpa
Redaksjonen vil først og fremst 
gratulere Jusshjelpa og de øvrige 
rettshjelptiltakene i Norge med 
Rettssikkerhetsprisen 2012.  Likevel 
stiller vi oss tidvis undrende til om 
man må fraskrive seg samtlige livsret-
tigheter som selvstendig menneske 
for å kunne arbeide der.  En skulle 
tro du belønnes med avskjed på grått 
økologisk dopapir dersom du minst 
en gang i uka ikke er nummer 10.000 
i facebookfeeden med din egen va-
riant av «Verdens beste arbeidsplass 
- Jusshjelpa!». Dette i tillegg til face-
booksiden, Jussehjelpa-bloggen (heja 
bloggen!), ferskingfester, julebord og 
turer til Nordkjosbotn som konse-
kvent krasjer med øvrige sosiale ar-

rangementer oss i ”allmuen” fortvilt 
prøver å koordinere slik at det også 
skal passe for overarbeidede og un-
derbetalte Jusshjelpere.

3. Uskyldspresumpsjon
sosiale medier er blitt den nye gape-
stokken (Joacim Lund, Aftenposten 
5.9.2012) og kommentarfeltbrukere 
konkurrerer mot prepubertale unger 
i affekt om å overgå hverandre i fan-
tasifulle draps- og voldtektstrusler 
på siktede- og ettersøkte personers 
Facebook-profiler. Normalt ville man 
blitt arrestert for å ytre lignende i 
de offentlige rom under fullt navn. 
uskyldig inntil hundrevis av tastatur-
torpedoer har kalt deg en kjempedust 
under Facebook-forsidebildet ditt.

4. Kantinematen på teorifag
siden aldri har noen forventet at 

universitetets to middagskantiner 
(MH og teorifag) skal være en gour-
mètrestaurant for studenter med 
svak økonomi og sterk klagetrang. 
Redaksjonen forbeholder seg retten 
til å stille et konstruktivt spørsmåls-
tegn til kreative kombinasjonsretter 
som makaroni og kjøttdeig (kr. 49,-) 
eller kjøttdeig og nudler (kr. 65,-), 
med tilhørende kålrotstappe hvor det 
kan diskuteres hvorvidt hovedingre-
diensen i kålrotstappen er kålrot eller 
stappe. 

5. Studentboligkrise (fritt sitert etter 
@OverStreken)
Hvor lenge skal vi, i verdens rikeste 
land, måtte se på at studenter som 
ikke har klart å skaffe seg bopel, stues 
inn på madrasser i telt, eksamensrom 
og på nedlagte brannstasjoner? Nei til 
nyheter nå!

Enkelte plenumsdommer er visst så kjente at det verken er nødvendig med domsnavn eller referansehenvis-
ning. Slik er i hvert fall situasjonen for Andenæs, men det er mulig han har overvurdert kunnskapsnivået til 
studentene som skal lære seg spesiell strafferett.

Tekst: Martin G. Unneberg. Foto: Arja Sofie Skogholt.

Hva vi leser, hva vi hører, hva vi snakker om og hva vi burde mene om det.
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For etter at Oslo-jussens 
Humanitæraksjon (Humak) og 
Juristforeningen i tromsø udramatisk 
skilte lag i 2011, bestemte Mortensen 
og Frigland seg for å bli alle 
sensorers drøm ved å utvise 
stor selvstendighet på vegne 
av av jusstudentene i nord. De 
startet Juristforeningens egen 
veldedighetsaksjon; Juvel, be-
stående av en bøsseaksjon med tilhø-
rende faglige og sosiale arrangemen-
ter. 

Aksjonen har i år gått til inntekt for 

Krisesenteret i tromsø, - et senter  
hvor fortrinnsvis kvinner og barn kan 
oppsøke hjelp dersom det oppstår 
vanskelige situasjoner i hjemmet, for 

eksempel vold i nære relasjoner eller 
andre tilfeller hvor voksne unnlater å 
ta ansvar og omsorg for barn.

Mortensen og Frigland, henholdsvis 

leder og nestleder for JuVel, forteller 
at de har fått mange positive tilbake-
meldinger på valg av formål og formå-
lets lokasjon. 

– under bøsseaksjonen opp-
levde vi at folk kom med en 
femtilapp etter at vi hadde 
presentert oss. Da vi fikk for-
talt hva pengene skulle gå til, 

snudde folk i døra og kom tilbake med 
en tohundrelapp. Forhåpentligvis vil 
vi kunne se resultater av arbeidet vårt 
her i byen, forteller jentene.

Krisesenter i nød
For det er ingen tvil om at Krisesenteret 
i tromsø trenger pengene. særlig den 
økonomiske situasjonen på senteret 
har paradoksalt nok tidvis vært krise-
preget.

tidligere har denne typen sentere i 
Norge vært underlagt både statlig og 
kommunalt ansvar. Etter at krisesen-
terlova trådde i kraft den 01.01.2010, 
er alt ansvaret pålagt kommunen. 
Dette medfører at støtte til drift av kri-
sesenterne blir en lettglemmelig post 
på budsjettet for innsparingshungrige 
lokalpolitikere. 

– Hva som skjedde under den hø-
ringsrunden er ikke godt å si. Den nye 
loven har forsinket en planlagt oppus-
singsprosess kraftig. senteret har fått 
egen tomt til å bygge nye lokaler, men 
på grunn av den finansielle situasjo-
nen er alt gått i stå, sier Mortensen.

Nå skal byggingen imidlertid være 
i gang, og pengene fra årets aksjon 
overføres til Krisesenteret i betimelig 
tid.

Fundamentet viktigst
Årets aksjon ble sponset av Wikborg 
Rein – i tillegg til at fakultetet, med 
dekan Hege Brækhus i front, bidro 
formidabelt med 10.000. 

I tillegg har JuVel samarbeidet med 
Driv, Dreamcatcher og uit for øvrig 
med gjennomføringen av prosjektet. 
Forskningsgruppa i barnerett, re-
presentert ved Anna Nylund, Lena 
Bendiksen og tidligere dekan trude 
Haugli, har holdt foredrag om barns 
rettigheter. I tillegg til filmvisning av 
”sinna Mann” med Røde Kors i Cafè 
Bazinga. Jentene er fornøyde med 
gjennomføringen av arrangementet, 
selv om jusstudentenes eget oppmøte-
potensiale er større.

– Vi har hatt et godt samarbeid med 
både Driv, Dreamcatcher og universi-
tetet. I tillegg fikk vi jo en gledelig ny-
het ved at uit valgte å sponse oss. Alt 
i alt sitter vi igjen med et inntrykk av 
at det har gått veldig bra. Det er ikke 
bare-bare å rekruttere til noe som ikke 
har et fundament fra tidligere. Dette 
er jo det første gjennomføringsåret, 

og hovedformålet har vært selve gjen-
nomføringen og å legge et fundament, 
slik at det skal bli lettere å gjennomføre 
aksjonen senere, forteller Mortensen. 

Evaluering gjenstår
Arbeidet med neste års aksjon er al-
lerede i gang. 

– Men først skal vi helevaluereårets 
aksjon. Naturlig nok er lite på plass 
vedrørende neste år selv om plan-
leggingen er i gang, men vi ønsker å 
videreføre formålet med en lokal for-
ankring. 

Hun mener det er viktig at studentene 
også engasjerer seg i veldedighet, og 
ikke lar seg fortape i bøker og teore-
tiske problemer.

– Det er viktig å huske på at det ikke 
er alle som har det lett i nærmiljøet. 
Barn, syke og rusmisbrukere er spe-
sielt utsatte grupper. utfordringen 
ligger i å få folk, og studentene til å 
engasjere seg lokalt. Der står vi jus-
studenter i god posisjon, avslutter 
Mortensen. 

Fundamentleggerne
Tekst: Martin G. Unneberg. Foto: Aleksander Tokle

Erike Steinholt Mortensen og Victoria Hovig Frigland er ildsjelene bak Juvel-aksjonen.

”Da vi fikk fortalt hva pengene skulle 
gå til, snudde folk i døra og kom tilbake 

med en tohundrelapp.”

Etter selve aksjonen ble dagen avsluttet med konsert på Driv. Her ble det også holdt appell ved lederen av krisesen-
teret, Evelin Bertnzen. Som takk for appellen og samarbeidet overrekket Mortensen en blomsterbukett til Berntzen.
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Lovgiverklovnen
Tekst: Martin G. Unneberg og Bjørn Løtveit. Illustrasjon: Bjørn Løtveit.

Mange ikke-jurister tror at juss er tørt og kjedelig. Dette er en misforståelse. Selv lovgiver har 
humoristisk sans. I lovsamlingen finner vi flere eksempler der lovgiver har valgt å regulere 
samfunnet på komiske måter. 

Forbud mot kvinner i næringsvirk-
somhet
Hvis man sammenligner begreps-
bruken i kjøpsloven og forbruker-
kjøpsloven ser man at forbruker-
kjøpsloven konsekvent opererer med 
”han eller hun”, mens kjøpsloven 
bare opererer med ”han”. Kvinner får 

altså lov til å opptre som forbrukere, 
men det er bare menn som får drive 
næringsvirksomhet. Dette er åpen-
bart lovgivers vilje. 

I praksis blir imidlertid ikke lovgi-
verviljen fulgt. Antageligvis skyldes 
dette at lovgiverviljen er i strid med 

FNs konvensjon om økonomiske, so-
siale og kulturelle rettigheter art. 3, 
som ved motstrid skal ha forrang for 
norsk lov, jf. menneskerettsloven § 3. 
Vi synes imidlertid det er kritikkver-
dig at dette enda ikke har blitt prøvd 
for domstolene.

Sild i tønne
Husleieloven § 7-1 første punktum 
regulerer hvem en leier kan ta opp 
i husstanden uten godkjen-
ning fra utleier. Leieren kan 
blant annet ta inn sin sam-
boer. Dette legger få begrens-
ninger på hvem leieren kan 
ta inn, ettersom en hvilken 
som helst person som flyt-
ter inn vil oppfylle vikåret. 
Både leieren og samboeren 
vil ha rett til å ta inn hele sin familie 
i rett opp- eller nedadstigende linje. 
Dette omfatter både barn, foreldre, 
besteforeldre, oldeforeldre og deres 
foreldre dersom disse er i live. utleier 
vil dermed plutselig kunne ende opp 
med å ha to relativt store familier, 
som ikke nødvendigvis kjenner hver-
andre, boende i leiligheten han leier 
ut. 

Bestemmelsen er ufravikelig. En 
klausul i leiekontrakten som begren-
ser leiers rett til å ta inn alle disse 
menneskene vil være ugyldig.

Arbeidsmiljølovens hårda 
bud
Loven er ofte utformet med 
den hensikt å verne borgeren 
mot maktinstanser av ymse 
slag. Det kan være direkte 
rørende å lese hvor langt lovgiver går 
i å beskytte enkelte samfunnsgrup-
per. For eksempel forbrukere mot 
sleipe selgere, leietakere mot ondar-
tede utleiere, eller, som i dette tilfel-
let, arbeidstakere mot slavedrivende 
arbeidsgivere.

I følge arbeidsmiljøloven (aml.) har 
arbeidsgiver et overordnet ansvar for 
miljøet på arbeidsplassen. Han kan 
straffesanksjoneres med bøter eller 
fengsel ved brudd på disse bestem-

melser, se aml. kap 19. Det kan imid-
lertid oppstå tilfeller der overord-
nede blir mobbet av underordnede. 

Arbeidsgiver kan være så uheldig at 
han selv blir mobbet av sine ansatte. 
Andre ansatte i virksomheten vil 
som en følge av dette kunne føle at 
arbeidsmiljøet ikke er ”fullt forsvar-
lig” med hensyn til uheldige fysiske 
eller psykiske belastninger jfr. aml. § 
4-1.

En mobbet arbeidsgiver sitter da med 
to svarteperkort. Dette kan være en 
særdeles lite festlig situasjon. For det 
første blir han mobbet av personer 
han utbetaler lønn til. For det annet 
risikerer han bøter, fengsel og hvis 

han er riktig uheldig, erstatningskrav 
fordi mobbingen av ham medfører 
at arbeidsplassen ikke er forsvarlig 
overfor øvrige arbeidstakere. som 
mobbeoffer er arbeidsgiver natur-
ligvis klar over mobbingen. Han er 
da for sikkerhets skyld underlagt en 
skjerpet aktsomhetsplikt. slik kunn-
skap om mobbingen gjør at han au-
tomatisk har utvist skyld, jf. aml. §§ 
19-1 og 19-2. For å slippe unna bø-
ter eller fengsel må han hevde at han 
ikke fikk med seg at han ble mobbet. 

En siste freidig løsning kan være å 
påberope seg EMKs forbud mot dob-
beltstraff i art.4. Han har jo allerede 

blitt straffet gjennom mob-
bingen. Dersom han velger 
denne løsningen bør imid-
lertid ikke prosessrisiko være 
av hans største bekymringer. 

Tingrettsdommer. Du som 
er i himmelen.
Der Gud tradisjonelt har hatt 

eksklusiv kompetanse, er han på en-
kelte områder nødt til å dele litt av 
denne kompetansen med dommerne 
i tingrettene.

Når en person er forsvunnet, kan 
tingretten bestemme om han skal 
være død eller ikke, jf. lov om for-
svunne personer § 1. Etter tradisjo-
nell rettsoppfatning var dette opp til 
Gud.

selv om du allerede har en far, kan 
tingsretten bestemme at du skal ha 
en annen far i stedet, jf. barneloven 

§§ 6 og 9. Men det stopper 
ikke der. tingretten kan også 
bestemme at du ikke skal ha 
noen far i det hele tatt, men 
i stedet skal ha en ekstra 
mor, jf. barneloven § 4a. Jo 
flere mødre jo bedre, så det 

er godt at tingretten nå har et videre 
kompetansegrunnlag enn det Gud 
satt med etter tradisjonell rettsopp-
fatning.

Med en slik utvikling blir det spen-
nende å se hva det neste blir. Kanskje 
vedtas en ”Lov om de syv plager” 
med ordlyden ”tingretten avgjør om 
det skal regne brennende svovel fra 
himmelen”?

”Selv lovgiver har 
humoristisk sans” ”Kvinner får altså lov til å opptre som 

forbrukere, men det er bare menn som 
får drive næringsvirksomhet. Dette er 

åpenbart lovgivers vilje.”

”For å slippe unna bøter eller fengsel må 
han hevde at han ikke fikk med seg at 

han ble mobbet.”
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De tradisjonelle snorkeplagene 
får vi lite klager på fra dagens 
studenter. Snorket studentene 
mer før?

...Zzzzzzzzzz...

Mobiltelefoner er et velkjent onde på lesesalene.

Nyter du knekkebrød på lese-
salen strever du i motbakke 
når det gjelder vennskap med 
Sivert.

Hva irriterer deg på 
lesesalen?
Tekst: Martin G. Unneberg. Foto: Aleksander Tokle

Vi spurte det vi antok var jusstudenter om hva som forstyrrer studenthverdagen deres.

Sivert (25), 4. avdeling, 
stille PC-lesesal ved Mix
– Bortsett fra irriterende journalis-
ter som kommer for å spørre om alt 
mulig, er det folk som ikke tar hen-
syn til andre. typisk når noen spi-
ser knekkebrød eller tar telefonen. 
Ekstremtilfellet var nok en indisk 
broder, som førte en samtale høyt på 
indisk på lesesalsplassen sin. Litt sånn; 
shangala bangala.  til hans forsvar 
tror jeg ikke lesesalsreglementet står 
skrevet på verken engelsk eller indisk.

Tor Johan (23), 3. avdeling, 
stille PC-lesesal på PJ
– At det må være så forferdelig stille 
der. Men en gang var det faktisk en 
idiot som tok telefonen og begynte å 
føre en samtale, inne på lesesalen. Det 
var meg.

Annicken (22),  2. avdeling, PJ
– sykdom. Folk burde holde seg hjem-
me. Og folk som prater der inne, om 
hvor fulle de har vært, hvor mange de-
har rotet med. 

Øystein (24), økonomistudent, PJ
– At det er så mange jenter her. Jeg 
klarer jo ikke å konsentrere meg. Men 
en gang opplevde jeg tilløp til håndge-
meng her, over at det var kø og tomt 
for papir i printeren. sikkert en psyko-
logistudent som skulle skrive ut spør-
reundersøkelsen til bacheloroppgaven 
sin i 1000 eksemplarer.

Svein Kristian (ganske gammel, 
ferdigutdannet jurist i 1989), 
kontor i 4. etasje
– som du sikkert har oppfattet sitter 
ikke jeg på lesesalen. Men det jeg hus-
ker fra min tid som student i Oslo var 
folk som snorket høyt. samme perso-
ner som pleide å ha med seg pute på 
lesesalen. Men jeg husker en fyr som 
stadig hadde reservert leseplassen sin, 
men som konsekvent kom for sent. 
Da han en dag oppdaget at en annen 
student hadde overtatt plassen hans, 
kastet han alle bøkene til studenten 
ut vinduet. En handlingens mann der 
altså, men det blir jo bråk av sånt.

Kristine (22), 4. avdeling, PJ
– Fnisejentene, jeg tror det er noen 
psykologistudenter. De prater særlig 
om hva som har skjedd i helgen. Men 
det er en som pleier å ha med seg po-
tetgull inn her, og han rasler med po-
sen sin, hehe. I tillegg bruker han PC.

Jonas (26), stipendiat, eget kontor
– Altså, nå sitter jo ikke jeg på lese-
salen, som du sikkert ser. I min tid 
leste jeg stort sett om natta, og da var 
det ikke særlig mye å irritere seg over. 
Men det ble jo litt ensomt etter hvert 
da (98034381, red. anm.)… Men da 
jeg var en periode i Oslo, husker jeg 
ei skreppe som bestilte flybilletter over 
telefon på lesesalen. Hun så ut som ty-
pen som skulle til Ibiza på partybåt-
cruise med mange svensker.
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– Det å skrive stor masteroppgave er 
litt som å ha hjemmeeksamen i et helt 
år. 

Bjørn Løtveit (24) fra Nesbru i 
Asker har fullført tredje avde-
ling og levert to hjemmeeksa-
mener tidligere. Der var tegn-
begrensningen 40.000 tegn. 
På sin tredje, nå obligatoriske 
innleveringsoppgave til fakultetet, er 
begrensningen også 40.000. Ord. 

FORSKEREN 
Hvis du er lei av times New Roman, 

brede marger og 1,5 i linjeavstand 
starter du mildt sagt i motbakke hvis 
du skal skrive masteroppgave. skal du 
skrive stor masteroppgave må du i til-

legg kunne vise til forskerresultater. 
Da hjelper det med et lite ”incentiv for 
å komme i gang”, som fakultetsledel-
sen så fint kalte de 100.000 kronene de 
deler ut som forskerstipend til de som 

er villige til å ta på seg jobben. I alt ble 
syv stipender delt ut.

Når skal du rekke å skrive master-
oppgave hvis du skal lede 
Juristforeningen, være ned-
trapper i Jusshjelpa og i til-
legg bruke opp 100.000 kro-
ner?

– Hvordan jeg skal rekke tre ting i lø-
pet av et helt år? Dette har jeg regnet 
litt på. så lenge jeg skriver én side av 
masteroppgaven om dagen, så er jeg 
ferdig i god tid. Da har jeg også tatt 

med i beregningen at jeg gjør andre 
ting i helgene. Når jeg bare skal pro-
dusere én side om dagen har jeg masse 
tid til overs til Juristforeningen.  til nå 
har jeg imidlertid ikke nådd målet på 
én side hver dag. Mulig det blir litt 
stress til våren. Heldigvis er det lenge 
til våren.

Hva skal du skrive om?

– Det overordnede temaet kan man 
vel kalle folkerettslig investeringsvern, 
men nærmere bestemt er min pro-
blemstilling ”investeringsbegrepet i 
bilaterale investeringsavtaler”.

… kremt, at det var? Begredelig in-
vestering i biler? 

– to stater kan inngå avtaler om å ver-
ne grenseoverskridende investeringer 
mot vertsstatens offentlige myndig-
heter. Dette kalles bilaterale investe-
ringsavtaler. I min oppgave skal jeg 
forsøke å avklare hva som kreves før 
noe anses som en investering og der-
med er vernet av disse avtalene.

Det bør være verdt de 
100.000 kronene. Må du 
betale skatt som alle oss 
andre?

– Det er bare skattefritt hvis jeg bruker 
det på merutgifter til studiet. Jeg skal 
derfor bruke pengene på merutgifter 
til studiet. Hvis noen spør, særlig lig-
ningsmyndighetene, så er det svaret.

Og fakultetet krever en A og at du 
binder deg til å jobbe for dem resten 
av livet i retur..? 

– Nei, jeg må ikke levere en A-oppgave. 
Fakultetet setter ingen krav til resulta-
tet. tror det eneste kravet er at jeg gjør 
et ærlig forsøk. Men når jeg først skal 
gjøre dette forsøket, så håper jeg selv-
følgelig at jeg gjør det knallbra. Det er 

i hvert fall det som er planen.

Hvordan bør studenter som vil skri-
ve stor masteroppgave gå frem en 
eventuell neste gang det utlyses et 
lignende stipend? 

– Vet ikke om det var veldig mange 
som søkte, så tror man kommer gan-
ske langt bare ved å levere en søknad. 
Hva man skriver i den tror jeg ikke 
er så nøye. Men karakterer tror jeg er 
litt nøye. Var i hvert fall det de sa til 
meg. Men jeg har ikke toppkarakterer 
fra alle eksamener, så lista ligger ikke 
umenneskelig høyt.

I mellomtiden får vi andre bare ven-
te på storstipendet…

– Det finnes andre måter å skaffe 
100.000 kroner på. En full gammel 
dame tilbød meg en gang penger hvis 
hun fikk lov til å gjøre ukristelige ting 
med meg. tilbød mye også. Det er jo 
en mulighet. Jeg er for så vidt glad jeg 
slipper å benytte meg av slike mulig-
heter.

LEdEREN 
En mulighet han imidlertid benyt-
ter seg av, er å prøve å rydde opp i 
Juristforeningen. Han ble valgt inn på 
generalforsamlingen i februar, uten å 
inneha erfaring av noe slag fra faglig 
eller sosialt fakultetsarbeid tidligere.

Kan du noe som helst om å lede 
Juristforeninger? 

– studentdemokratiets veier er uran-
sakelige. Kanskje de mente det var 
på tide med noe nytt. Jeg kunne lite 

fra før av om å lede Juristforeninger. 
Naturligvis. Jeg ønsket likevel å bidra, 
og følte jeg kunne passe til lederstil-
lingen ettersom jeg er forholdsvis 
synlig på fakultetet, liker å delta på 
Juristforeningens arrangementer og 
trives med å ha en del å gjøre. I tillegg 
så er jeg ikke slem. I hvert fall ikke 
ofte.

… men relevant erfaring kan jo som 
kjent kompensere for manglende 
skolering?

- Jeg var nestleder i elevrådet da jeg 
gikk andre klasse videregående, men 
dette er jo veldig lenge siden nå. Ellers 
har jeg vært instruktør i noen skolere-
vyer. Fungerte som en slags leder da 
også, men usikker på hvor relevant det 
blir i forhold til Juristforeningen.

Juristforeningens organisasjon kan 
tidvis virke like rotete som et åtte si-
ders praktikum i forvaltningsrett. 
15 styremedlemmer har stemmerett 
(inkludert redaktøren, red. anm.). 
Foreningen kan fremstå attraktiv for 

studenter som ønsker CV-fyll i 
bytte mot liten innsats. 

Vi har hørt rykter om litt fi-
nansakrobatiske krumspring 
med Juristforeningens mid-

ler, styremedlemmer som følger 
opp vervet sitt i varierende grad og 
vedtekter som er forsvunnet ut i det 
store intet kalt Juristforeningens 
kontor. Hva har du gjort for å få kus-
tus på dette? 

– Dette er rykter som begynte å 
spinne etter siste generalforsamling. 
Det har ikke vært så lite kustus som 
enkelte tror. Vi tok en fullstendig 
gjennomgang av hele regnskapet til 
det forrige styret. Det ble riktignok 
brukt en del penger, men alle utgif-
ter er dokumentert at har blitt brukt 
til Juristforeningens formål. Det var 

Tekst: Martin G. Unneberg. Foto: Aleksander Tokle

Internasjonalt investeringsvern, Juristforeningen og hestelyder. Møt han som skal få 
Juristforeningens organisasjon på stell og kanskje etter hvert bytte ut madrassen han sover 
på i kjelleren. 

”Studentdemokratiets veier 
er uransakelige.”

”Mulig det blir litt stress til våren.
Heldigvis er det lenge til våren.”

Nyanser 
av Løtveit 
i form og 
innhold
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nestlederen vår Anniken Haugen som 
initierte dette. Hun satt i det forrige 
styret og har vært til stor hjelp for meg 
i oppstarten. Vi har nå et nytt system 
for å føre regnskap som skal gjøre det 
hele mer oversiktlig. Det er økonomi-
sjefen vår steffen Hopaneng 
som har utarbeidet dette, så 
all ære til ham for det. Når 
det gjelder verv som ikke blir 
fulgt opp, er dette nettopp noe 
jeg ser på som min oppgave å 
gjøre noe med. Dersom det 
blir for mye for enkelte, skal de kunne 
be om hjelp. Vi prøver å samarbeide 
innad i styret. Jeg ønsker at hele styret 
skal føle et visst ansvar og eierskap til 
alle Juristforeningens arrangementer 
slik at vi blir et team. Når det gjelder 
vedtekter er det ingen som helt vet om 
vi har slike eller hvor de eventuelt fin-

nes. Dessuten har foreningen endret 
seg slik at eventuelle gamle vedtekter 
ikke lenger passer. Vi kommer derfor 
til å presentere et forslag til nye ved-
tekter på neste generalforsamling.  

Blir lederstilen etter modellen til 
Kim Jong-un eller Stoltenberg? 
Diktatur eller åpenhet og demokra-
ti? Begge synes effektive i varierende 
grad.

– Målet mitt er å fungere som et slags 
samlingspunkt for styret, og å være  

synlig utad. utenom dette prøver jeg 
å gjøre det enkelt og morsomt for de 
øvrige styremedlemmene å utføre sine 
verv. Det er jo de som egentlig gjør 
jobben. Dette er måten jeg tenker på, 
men jeg er usikker på om det egentlig 

kan kalles noen lederstil. 

Annen, mer eller min-
dre relevant erfaring skal 
det likevel ikke stå på. Du 
er egentlig utdannet gra-
fisk designer og har job-

bet i Nycomed (legemiddelfirma, 
red. anm.) med å designe legemid-
delpakninger. Fått bruk for denne 
kunnskapen på jusstudiet?

 – Jeg lager skikkelig lekre forsider når 
jeg skriver hjemmeeksamener. Neida. 
Men jo, har faktisk fått bruk for det. 

Ikke nødvendigvis på selve studiet, 
men litt utenom. Ordnet en rekrutte-
ringsbrosjyre til Jusshjelpa, også lagde 
jeg heftet om fadderuken. Har ordna 
noen plakater til jussfestene også. så 
ja, litt her og litt der.

HESTEN
Det var bare èn liten hake; I legemid-
delbransjen må man ifølge Løtveit 
oppføre seg som et menneske. Det kan 
være et problem når man er Norges 
fremste ambassadør for vorspielakti-
viteten ”Dyreleken”. Her blir man til-
delt hver sin lyd tilhørende et dyr, og 
under lekens gang skal denne fremfø-
res med innlevelse i tillegg til at man 
skal holde styr på hvilket dyr de andre 
deltakerne representerer. Klarer man 
ikke dette, må man drikke (ånei!). 

– Det var egentlig i legemiddelbran-
sjen jeg begynte å lære hvordan jeg 
skulle oppføre meg som folk. Dette er 

imidlertid en kode jeg fortsatt er i en 
prosess for å knekke. Det er mye mor-
sommere å oppføre seg som dyr enn 
som folk. særlig hest.

Hvordan taklet en hest i menneske-
klær å flytte til Tromsø for å studere?

– Da jeg skulle flytte til tromsø, gle-
det jeg meg veldig, så jeg dro opp en 
uke før studiestart. Jeg kjente jo ingen 
her, så jeg var her helt alene. For det 
første gikk jeg en del turer. For det an-
dre så jeg Finding Nemo fire ganger. 
Dette var den eneste filmen jeg hadde, 
så etter hvert gikk jeg litt lei av den. 
Da dro jeg på kino. Prøvde etter beste 
evne å bli kompis med de som satt ved 
siden av meg, sånn at de kanskje ville 

bli med meg og drikke øl etterpå. De 
ville dessverre verken være kompis el-
ler drikke øl. Men jeg drakk øl likevel. 
Alene. 

Kjedsomhet er tydeligvis ikke noe 
hinder, pun intended… 

– Om det var kjedelig? Nei, jeg vil hel-
ler kalle det lærerikt. Om jeg trivdes i 
mitt eget selskap? Nei, det var det jeg 
lærte at jeg ikke gjør.

Ditt litt svevende ganglag minner li-
kevel lite om trav. Hvordan forklarer 
du den? 

– Jeg liker å gå fort. Har valgt den sve-
vende teknikken av effektivitetshen-
syn. Dessuten har noen kommentert 
at jeg går som en modell. Det skal jeg 
ikke slutte med. 

Modeller er kjent for å sette visse 
krav til komfort. Er 
det sant at du sover 
under en trapp?

– Litt og litt ikke. 
Rommet mitt er ved 
siden av trappen. Men 

du kan vel egentlig ikke kalle det et 
rom. Er egentlig en del av gangen. Har 
bare snudd et skap så det blir en slags 
vegg, sånn at jeg ikke ligger på utstil-
ling når jeg sover.

Så du har ingen seng?

– Jeg har en madrass.

Jøss. Hvor lenge har du bodd slik? 
Kan du ta med damer dit?

– tre år. Og nei. 

profil

Navn: 
Bjørn Løtveit

Alder: 
24. Og nesten et halvt.

Født: 
Bærum. Men det er bare fordi 

Asker ikke har eget sykehus.

Leser: 
The International Law on 

Foreign Investment.

Kjører: 
Buss. Helst rute 36.

Teorifagskantinen eller 
champagnekantinen? 

Til lunsj eller middag? 
Er ikke MH et alternativ? 

Må vel bli Champagnekantina da. 
Jeg blir så ofte dårlig i magen av 

maten i Teorifagskantina. 

Lovdata eller lovsamling?
Lovdata. 

Derfra er det kortest vei til 
Facebook.

Rødvin eller hvitvin?
Rød. Jeg får så fine lepper.

Skriver du stor masteroppgave, er du sikret egen kontorplass på fakultetet. Løtveit er fast bestemt på at alle med 
eget kontor har lov til å ha bena på bordet. Dette var imidlertid en uvane han hadde da han satt på lesesalen også. 

”Det er mye morsommere å oppføre seg 
som dyr enn som folk. Særlig hest.”

”Rommet mitt er ved siden av trappen. 
Men du kan vel egentlig ikke kalle det et 

rom. Er egentlig en del av gangen.”
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Tekst: Bjørn Løtveit. Foto: Aleksander Tokle

Hvordan takle en av de vanskeligste oppgavene hos JSU? Marte Kolsum på 4. avdeling er 
kontorkaptein!

Lokalfødte Marte Kolsum (23) har 
overtatt ansvaret som lesesalsinspek-
tør for de faste lesesalsplassene på 
kontorene på plan tre. Oppgavene 
hennes går ut på å tildele, adminis-
trere og inspisere disse kontorplas-
sene. Kolsum omtaler seg selv som en 
”nøkkelperson” i denne sammenheng. 
Ansvaret fikk hun i forlengelse av sitt 
verv i Juridisk studentutvalg (Jsu). 

– Jeg tror jeg ble valgt fordi jeg har 
mange gode kjerneverdier. Blant an-
net vil jeg best mulig for flest mulig, 
sier Kolsum når vi spør hvorfor nett-
opp hun ble tildelt ansvaret som lese-
salsinspektør.

Blant studentene på fjerde avdeling er 
det ikke alle som får kontorplass. Det 
er Kolsum som har i oppgave å dele ut 
plassene, men hun har ikke opplevd 

mye misnøye blant studentene som 
ikke får plass.

– Det trekkes helt tilfeldig. Jeg har fo-
kus på åpenhet og ærlighet i proses-
sen. Det er en veldig ryddig prosess, 
men også mye jobb, sier Kolsum, som 
for øvrig er opptatt av at studentene 
skal komme og prate med henne i 
stedet for å spekulere i hvordan tilde-
lingsprosessen gjennomføres.

– Kom til meg i stedet for å hviske og 
tiske. Jeg kan friste med kjeks og kaffe.

Oppgaven som lesesalsinspektør er 
ikke den mest populære blant styret i 
Jsu. Kolsum gjør nå en innsats for å 
endre på dette.

– Jeg vil gjerne endre tittelen til kontor-
kaptein. Lesesalsinspektør høres ut som 

noe negativt, mens kontorkaptein høres 
ut som noe positivt. Da kan vi alle fun-
gere som et lag, med meg som kaptein.

Kolsum har presentert forslaget sitt for 
styret i Jsu, men fikk lunken respons.

– De nevnte ett eller annet om inte-
gritet. Det skjønte jeg ikke helt. Jeg 
er jo selve symbolet på integritet, sier 
Kolsum oppgitt.

Lesesalsinspektøren er sikret egen 
kontorplass. Kolsum mener dette bur-
de vært markedsført bedre overfor po-
tensielle kontorkapteiner. Hun avfeier 
imidlertid at hun tok på seg ansvaret 
kun for å være sikret kontorplass.

– Det er jo naturlig at lesesalsinspektø-
ren har kontorplass selv. Bare prøv du å 
inspisere i blinde!

Juristforeningens 
Alpintur

08. - 10. mars 2013, Björkliden, Sverige

“Årets d
esidert 

beste b
egivenhet!”

Pris for å delta er kr. 900,- per person. Prisen 
inkluderer transport til og fra Björkliden, samt 
overnatting to netter. Det er totalt 100 plasser 
på turen. Påmelding starter 29. september 2012. 
Plassene tildeles de 100 første som melder seg 
på. Påmelding er bindende med betalingsfrist 15. 
oktober 2012. 

Meld deg på ved å sende e-post til torill86@
hotmail.com fra og med 29. september 
2012. Påmeldingen må inneholde navn, 
avdeling, telefonnummer og e-postadresse.

Kontor-
kapteinen

Marte Kolsum fordeler kontorene på tredje plan. Det er uvisst om den utydelige personen i bakgrunnen faktisk er 
tildelt kontorplass eller ikke. Slikt er opp til Kolsum å bestemme.
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Spåmannskulen
Tekst: Martin G. Unneberg. Illustrasjon: Bjørn Løtveit

Satirealarm! Selv om semesteret er startet, har Martin tatt på seg den avlange spåmannshat-
ten. Han er den eneste spåmannen som kan spå med tilbakevirkende kraft. Her er hva den 
juridiske spåkulen, tarotkortene og de tvilsomme spådamene på Dagbladets annonsesider 
tror jusstudentene må forberede seg på dette semesteret.
   

15. august
Det bryter ut jubel i teorifagbygg fire 
da dekanet under åpningsseremonien 
forteller at psykologistudiet er ned-
lagt. Jusstudentene vil etter mange 
års kamp endelig få PJ-biblioteket for 
seg selv. tall fra samordna opptak vi-
ser at det abnormt høye søkerantallet 
på profesjonsstudiet i psykologi, har 
medført at karaktersnittet til slutt ble 
så høyt at ingen i det hele tatt kvali-
fiserte til å komme inn. PJ-biblioteket 
blir umiddelbart døpt om til  «biblios-
teket», og bibliostekets resepsjonssjef 
blir «bibliostekar».

16. august
En ung mann med talevansker møter 
opp i administrasjonen og spør etter 
fakultetet for «jussiske fag». Mannen 
blir henvist til det juridiske fakultetet, 
men kan ikke finne seg selv på opp-
møtelisten. samtidig melder fagan-
svarlig for russiske fag at alle studenter 
har møtt opp til semesterstart bortsett 
fra èn. 
 
26. august
under evalueringsmøtet etter fadder-
uka får de to faddersjefene på det ju-
ridiske fakultetet hard kritikk. Mange 
faddere har sett seg lei av å gi et må-

nedlig pengebeløp, hermetisk mat og 
utslitte klær til fadderbarna sine, bare 
for å få dårlige strektegninger og bil-
der av fadderbarnas familier i retur. 
Faddersjefene tar kritikk. 

8. september
Juristforeningen arrangerer hyttetur 
til Brensholmen og allerede lørdag et-
termiddag legger fire studenter fra 1. 
avdeling ut på kanotur med destina-
sjon svalbard. Etter å ha blitt hentet 
inn igjen av redningshelikopter, for-
klarer studentene at NRKs værkart 
viser at svalbard tilsynelatende ligger 
i passende padleavstand fra Kvaløya. 

10. oktober
universitetsledelsen gjennomfører en 
brannøvelse på campus. stort sett alle, 
bortsett fra økonomistudentene røm-
mer ut på plenen mellom administra-
sjonsbygget og teorifagsbyggene. Det 
viser seg senere at økonomistudente-
ne trodde alarmen indikerte utbrud-
det av en ny finanskrise. siden nesten 
samtlige studenter for en gangs skyld 
er samlet på plenen, ser universitets-
rektoren sitt snitt til å holde «Rektors 
tale». Denne ble av ukjente grunner 
utsatt under selve Debutuka. 

Det viser seg senere at et stort antall 
psykologistudenter oppholder seg i 
teorifagskantina. De trodde alarmen 
indikerte at det ringte inn til storefri. 

5. november
Dekanet er på tidlig juleferie og ster-
ke krefter i fakultetsstyret foreslår at 
Nord-Norgekvoten erstattes med en 
«søringkvote», slik at andelen «sørin-
ger» på det juridiske fakultet holdes 
nede på et anstendig nivå. Det foreslås 
samtidig at alle som ikke kan vise til 
domisil i landets tre nordligste fyl-
ker, blir forvist til en stille lesesal på 
uB-auditoriet kalt «Concentration 
Campus».

12. februar
Det er klart for det store Isbjørnballet. 
En journalist leser imidlertid feil på 
invitasjonen og dagen etter blir det 
stort mediehysteri da avisen Nordlys 
melder at Juristforeningen på uit skal 
arrangere en «storslagen isbjørnbal-
lett» på Rica Ishavshotell. Hålogoland 
teater, som tidligere har hatt mo-
nopol på ballettforestillinger, samt 
Dyrebeskyttelsen, reagerer sterkt. 

08. - 10. mars
Det er tid for Juristforeningens år-
lige alpintur. Før avreise foretar 
Juristforeningen i samarbeid med 
ELsA og politiet en bussransakelse 
på jakt etter ulovlige medbragte gjen-
stander. Det konfiskeres fem pensum-

bøker, ett kompendium og en rekke 
halvfulle Imsdalflasker med et uiden-
tifisert luktfritt innhold som minner 
mistenkelig mye om vann. Prøver 
oversendes Kripos.  turansvarlig sier 
i en uttalelse at det er synd at noen få 
ødelegger for så mange, men at de al-
ler fleste overholder turreglementet. 

3. mars
uiO gir på sedvanlig vis ut den nyeste 
utgaven av Norges Lover til glede for 
jusstudenter verden over. En nyansatt 
med dysleksi på Akademisk Kvarter 
(AK) er uheldig ved bokbestillingen, 
og bestiller i stedet tre paller med 
boken «Norges Låver (og fjøs) - en 
oversikt over gårdbrukeres driftsbyg-
ninger mellom 1814 - 2011». AK be-
klager på sine nettsider og sier at de 
«legger seg flate», samtidig som de 
poster et bilde av butikksjefen som 
«planker» på butikkgulvet.  Lederen 
i Juristforeningen sier i ettertid at AK 
ikke har lagt seg flate nok, og krever at 
de ansvarlige legger seg på parkerings-
plassen utenfor uit med ansiktet et-
tertrykkelig plantet i grusen. Dekanet 
beroliger Juristforeningen og Jsu med 
at bøkene kan brukes som pensum i 
odels- og jordskifterett.
 
4. april
Eksamenstiden er i full gang, og til 
tross for at mørketiden er over ser 
mange studenter nå svært mørkt på 
situasjonen. Det er frustrasjon på 
PJ-biblioteket over det store antallet 
økonomistudenter som har invadert 
bibliotekene og lesesalen. til slutt tar 
en jusstudentmobb loven i egne hen-
der og kaster lovsamlingene sine etter 
de livredde økonomistudentene som 
rømmer bygget. Jsu går ut og karak-
teriserer den påfølgende stillheten på 
lesesalene som «pinlig». 

5. mai
Legeforeningen melder om en økning 
i antallet hypokonderdiagnoser blant 
studenter.  Farmasøytene på apote-
kene forteller at det stadig kommer 

studenter innom, som på spørsmål 
om de trenger hjelp eller veiledning, 
takker pent nei under henvisning til 
«at de bare titter litt». 

6. mai
I forbindelse med eksamenstiden vel-
ger Mix-kiosken å holde døgnåpent, 
men setter samtidig opp prisen på 
kaffe og energidrikke. NRK P2 viser 
til et stadig økende lyttertall i perio-
den, og kirkene melder også om økt 
pågang. Det meldes om stor aktivitet 
utenfor rettssalen, hvor det konkur-
reres i hvem som kan skryte på seg å 
ha lest flest sider. Bettingselskapene 
melder også om gode odds på speku-
lasjon i eksamensoppgaver. For 1. av-
deling er det blant annet 6.25 i odds på 
en folkerettsoppgave, hvilket det ikke 
er blitt gitt som øvingsoppgave under 
semesteret.

22. mai
Eksamen for 1. avdeling gjennomføres 
og studentene blir kraftig detaljtestet 
i folkerettspensumet. I gangen etter 
eksamen er det stor sorg og nesten 
samtlige kan melde om at «de kom-
mer til å stryke». For å følge opp drar 
de fleste hjem og stryker skjortene til 
eksamensfesten. Dekanet går ut og 
ber studentene i fremtiden møte eksa-
mensoppgavene med «mer demokrati 
og åpenhet», og syns høyere valgdelta-
kelse på Jsu-allmøtet vil være et pas-
sende svar.

1. juni
Juridisk studentutvalg (Jsu) avholder 
allmøte, og frister med skolebrød for å 
få folk til å stille opp. Markedsføringen 
slår feil, og eneste oppmøtte tilhører 
blir mannen fra bakeriet. tilhøreren 
fra bakeriet blir tradisjonen tro, bok-
stavelig talt valgt ènstemmig inn i 
Jsu-styret. Bakeren lover «andre bol-
ler» fra og med neste semester.
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Har du lest leksene dine?
Tekst: Bjørn Løtveit

Som jusstudent i Tromsø kan det innimellom være uklart om eksamensutvalgene vil teste 
studentenes evne til å identifisere og løse rettslige problemstillinger, eller om de vil teste 
studentenes evne til å memorisere pensumlitteratur.
   
Det første vi hører i begynnerkollo-
kviegruppene på 1. avd. er at det er 
den juridiske metoden som er den 
viktigste delen av jusstudiet. Har du 
skjønt metoden, har du skjønt jussen. 
I undervisningen i forkant av mas-
teroppgaven på 5. avd. får vi høre det 
samme. Det er metodiske ferdigheter 
som er viktige å få frem. 

Det samme kommer til uttrykk når fa-
kultetet skal selge inn jusstudiet over-
for studiesøkere. slik blir da studiet 
beskrevet: «Den juridiske metode stiller 
ikke bare krav om evne til å analysere 
språk, men også til å se problemstillin-
ger i et komplisert saksforhold, veie uli-
ke argumenter og hensyn mot hveran-
dre og vurdere hvordan reglene virker i 
samfunnet». Det er derfor overrasken-
de når enkelte eksamensoppgaver ikke 
gir studentene anledning til å vise slike 
ferdigheter.

Vårens skoleeksamen på 2. avd. var 
som vanlig en dobbel teorioppgave der 
hver del veier like tungt i bedømmel-
sen. Den ene oppgaven hadde følgen-
de ordlyd: «Kong Magnus Lagabøters 
Landslov». Læreboken som er pensum 
har et kapittel med nærmest identisk 
tittel. Når vi leser sensorveiledningen 
ser vi også at denne stadig henviser til 
læreboken. I tillegg kan enkelte utta-
lelser i sensorveiledningen gi inntrykk 
av at det nettopp er gjengivelse av pen-
sum oppgaven spør etter: «Læreboken 
sier egentlig lite om det materiellretts-
lig innholdet av loven, men desto mer 
om de sammenhenger som loven må 
plasseres inn i. Derfor er nettopp dette 
aspektet avgjørende for å få en god ka-

rakter». Den som slavisk følger lære-
bokens opplegg får uttelling for dette.

sensorveiledningen sier ingenting om 
at kandidatene skal gis uttelling for 
selvstendige refleksjoner. I stedet av-
sluttes den med å si at «det skulle være 
mulig for alle som har lest pensum å 
skrive noe».

Det er viktig å lese pensum. Forståelse 
kan ikke oppnås uten kunnskap. 
Kunnskap tilegnes ved å lese pensum. 
Problemet med en slik oppgave er at 
den ikke utfordrer forståelsen, men 
bare sjekker kunnskapen. På denne 
måten blir det vanskelig for kandida-
tene som har kommet skrittet videre, 
til forståelsesstadiet, å få vist dette. 
Enkelte studenter kan på denne måten 
nå høyt på karakterskalaen uten å ha 
opparbeidet de egenskapene som fa-
kultetet sier kjennetegner gode juris-
ter, nemlig evnen til å identifisere og 
løse rettslige problemstillinger. 

Dette vil kunne føre til at jusstudenter 
med gode karakterer fra tromsø ikke 
nødvendigvis er gode jurister. Det er 
selvsagt ikke slik at et enkeltstående til-
felle av en merkelig eksamensoppgave 
får konsekvenser for fakultetets inte-
gritet generelt. Men så er det dessverre 
heller ikke tale om et engangstilfelle.

tilsvarende problem oppstod på vårens 
hjemmeeksamen på 3. avd. En del av 
denne eksamenen hadde oppgavetek-
sten «Hva kjennetegner kriteriene for 
et godt forhandlingsresultat?». De fleste 
som har vært borti en forhandlings-
situasjon skjønner at det ikke kan 

oppstilles helt faste kriterier for dette. 
Pensumlitteraturen antyder likevel en-
kelte slike kriterier. Eksamensutvalget 
forventet ikke stort mer av studentene 
enn at de hadde fått med seg det som 
stod i pensum. Dette kommer til ut-
trykk i sensorveiledningen som sier ”I 
pensum angis åtte kriterier for et godt 
forhandlingsresultat. Kandidatene for-
ventes dermed å ta utgangspunkt i disse 
kriterier.” Oppgaven gir ingen anledning 
til å vise metodisk forståelse. Den er rett 
og slett uegnet som eksamensoppgave.

I evalueringsmøtet på slutten av året 
kom det frem at avdelingsleder også 
var enig i dette. Oppgaven var bare 
gitt fordi forhandlingsfaget måtte 
eksamensprøves for ikke å miste se-
riøsitet. Virkningene av dette blir at 
studenter som ikke har noe grep om 
juridisk metode likevel gis anledning 
til å oppnå gode resultater. 

På bakgrunn av dette kan det virke 
uklart om fakultetet tenker godt nok 
gjennom hvilke egenskaper de ønsker 
skal kjennetegne kandidatene som ut-
eksamineres som toppstudenter. Det 
er i tillegg mulig at fag som rettshis-
torie og forhandlingsteknikk rett og 
slett ikke er egnet for eksamensprø-
ving. Kanskje fakultetet bør finne an-
dre måter å sikre at studentene jobber 
med disse fagene. En mulig løsning 
kan være obligatorisk undervisning 
eller obligatoriske innleveringer.

Eller kanskje alle jurister bare burde 
bli litt mindre opptatt av karakterer.

ELSA Tromsø - Den Lokale Finalen i 
Prosedyrekonkurransen 2012

ELSA Tromsø inviterer til finale i den 
Lokale Prosedyrekonkurransen 2012
Arrangementet vil bli avholdt i aud 1

26. oktober kl 15.30-16.30

Finalelagene består av:
Kjetil Rikardsen og Ørjan Walseth

møter
Marthe Karlsen og Stina Ericson

Dommere i finalen er:
Høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy

tingrettsdommer Sidsel Sund Olsen 
førsteamanuensis Markus Hoel Lie

Det vil bli loddet ut bokpakker til publikum. 
Bokpakkene er sponset av Akademisk Kvarter.
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Hold av kvelden 16. februar 2013

Det som skjer På sommarøy,
Blir På sommarøy

Det er lang tradisjon at Juridisk 
studentutvalg (Jsu) arrangerer et 
”kickoff ”-seminar for de tillitsvalgte 
på hver avdeling. seminaret finner 
sted på Arctic Hotel på sommarøy 
utenfor Kvaløya. Årets tur var fra 22. 
til 23. september. Lederen av Jsu, 
snorre Nordmo, mener turen er viktig 
for å sikre at de tillitsvalgte har forut-
setninger for å utføre vervene sine på 
en god måte. I tillegg er turen viktig 
for å styrke samholdet blant de tillits-
valgte og innad i Jsu.

– Formålet med turen er todelt. For 
det første er det her de tillitsvalgte 
får opplæring i de oppgavene vervet 
innebærer. For det andre skal det være 
et morsomt sosialt arrangement og 
fungere som en slags godtgjørelse for 
dem som tar på seg rollene som tillits-
valgte, sier Nordmo.

I følge Nordmo, er det evaluerings-
arbeidet som er den viktigste opp-
gaven til de tillitsvalgte. Hvert se-
mester deltar de tillitsvalgte på et 
evalueringsmøte med fakultetets un-
dervisningsansvarlige for å evaluere 
undersvisningen som har vært dette 
semesteret. 

– De tillitsvalgte har en veldig viktig 
oppgave når det gjelder å samle in-
formasjon og tilbakemeldinger om 
undervisningen i forkant av disse 
møtene. Det er et intensivt opplæ-
ringsprogram de skal gjennom på 
sommarøy, men vi ser gode resultater 
av et slikt opplegg når undervisningen 
skal evalueres.

I følge Nordmo var det god stemning 
hele helgen. Det begynte med at tidli-
gere Jsu-leder Ole Martin Loe ga en 
introduksjon om oppbygningen av fa-

kultetet og rollen til Jsu i den forbin-
delse. Deretter gjennomgikk Nordmo 
rollene til de tillitsvalgte.

Men på sommarøy er det ikke bare 
fokus på det faglige. Det ble i tillegg 
arrangert en rekke teambuildingakti-
viteter i regi av Eirik Hågensen. Blant 
annet var det konkurranse i å ikke 
smile. tidligere Jsu-leder Ole Martin 
Loe gikk av med en suveren seier.

– under teambuildingen har vi fokus 
på intelligens og fysisk berøring. Jo 
mer fysisk berøring om dagen, jo la-
vere blir terskelen senere på kvelden, 
sier Nordmo.

Hva som skjedde senere på kvelden, 
ble oppsummert med stikkordene ”fin 
middag”, ”stamping” og ”litt party”. 
Den fysiske berøringen ønsket ikke 
Nordmo å utdype nærmere.

Tillitstur med JSU
Tekst: Bjørn Løtveit. Foto: Ukjent

For de tillitsvalgte er det viktig med tillit. JSU mener tillit skapes best på Sommarøy.
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”Oljeboring medfører store miljøproble-
mer, også om vi slipper unna ulykker og 
utslipp i havet. På grunn av dette skal 
UiT ikke drive med forskning som øker 
eller forlenger petroleumsutvinning, og 
der vi har denne typen forskning i dag 
vil AU arbeide for å fase det ut over en 
tiårsperiode.”

Fra Arbeidsutvalgets (Au) arbeidspro-
gram, vedtatt av studentparlamentet, 
6. september. 

Vanligvis blir studentparlamentets 
(sP) månedlige møter arrangert i enten 
teorifags- eller Champagnekantinen. 
I år har de imidlertid fått et eget 
møterom innerst i gangen ved Cafè 
Bodega. Det har medført enkelte mil-
jøutfordringer.

For det første vet alle som har opplevd 
minst èn eksamenstid på uit at ven-
tilasjonsanlegget normalt avslås i hel-
gene og på hverdager etter 16.00. For 

det annet vet alle som har besøkt Cafè 
Bodega at den søte eimen av tvilsom 
vaffelrøre, humanetiske fag og kultur-
kapitalistiske samtaler, medfører et 
sterkt behov for et velfungerende ven-
tilasjonsanlegg i denne korridoren.

Imidlertid er det ikke vaffelrøre med 
suspekte ingredienser eller manglen-
de samarbeid med Bygningsdrift om 
ventilasjonsanleggets funksjonstid 
som skaper dårlig politisk klima på 

studentparlamentets møter. Det kla-
rer parlamentsmedlemmene selv. 

torsdag 6. september vedtok parla-
mentet Arbeidsutvalgets (Au) ar-
beidsprogram. Her angis Aus over-
ordnede mål for studentpolitikken, 
og gjenspeiler gjerne parlaments-
medlemmenes ønsker og partienes 
sammensetning. Programmet fun-
gerer i utgangspunktet som hvilken 
som helst annen politisk plattform. 
Inneværende Regjering har soria 
Moria-erklæringen I og II, og til 
sammenligning for øvrig, kan også 
arbeidsprogrammet fravikes i varier-
ende grad. Kilder i parlamen-
tet har opplyst redaksjonen 
om at arbeidsprogrammet er 
mer som en ”to do”-liste man 
tar frem når man ikke har an-
dre saker å arbeide med. Etter 
som Aus arbeidsoppgaver 
kontinuerlig suppleres av sPs 
vedtak gjennom året, forelig-
ger lediggang hos Au like ofte som 
Bygningsdrifts kontorer holder åpent; 
i teorien fire timer ukentlig, men i 
praksis er det null. 

siden det første utkastet til arbeids-
program inneholdt en rekke skrivefeil, 
redaksjonelle mangler og var preget av 
ivrig copy/paste-bruk, la Liberal Listes 
representanter frem et revidert forslag 
til arbeidsprogram. Innholdet var 
stort sett det samme. Men da saken 
kom opp til behandling hadde møtet 
allerede trukket ut i sin fjerde time, og 
derfor ble studiesigene fakultetsrepre-
sentanter et lett bytte for listerepresen-
tantenes godt kamuflerte uttrykk for 
radikal miljøpolitikk. to ganger ble 
denne formuleringen forsøkt fjernet 
fra programmet ved stemmegivning, 
men ble nedstemt,- annen gang falt 
forslaget med seks avholdne stemmer 
fra Moderat Liste.

Om Liberal Liste ønsker å fri til 
sosialistisk studentlag (ssL) om en 
mulig koalisjon eller allianse er usik-

All makt i denne 
kantine
Tekst: Martin G. Unneberg (JSU / Juridiske Fakultets representant i Studentparlamentet) med innspill fra Daniel Sørdahl (Moderat Liste). 

Illustrasjon: Bjørn Løtveit

Studentparlamentet bestemte at oljeboring er et stort miljøproblem. Det gjorde 
de en uke før Statoil og Aker Solutions visiterte UiT og Arbeidslivsdagen.   

kert, men hvis spørsmålet kan besva-
res bekreftende er det lite overras-
kende at det reviderte programmet 
innbefattet en slik formulering. 
uttrykksmåten kunne vært hentet fra 
en hvilken som helst rekrutteringsbro-
sjyre for Natur og ungdom. Eventuelt 
en forskningsrapport som har kartlagt 
olje- og gassnæringens konsekvenser 
for miljøet. Det er det imidlertid ikke, 
og det er lite som tyder på at ssLs re-
presentanter har forsket noe særlig på 
verken petroleumsutvinning eller de 
nordnorske utdanningsinstitusjone-
nes posisjon som kompetanseleveran-
dør for den norske oljeutvinningen. 

skulle behovet melde seg, kan de i så 
tilfelle starte med å forske seg frem til 
hvilket signal denne formuleringen 
gir arbeidsmarkedet og næringslivet i 
Nord-Norge nøyaktig èn uke før blant 
annet Aker solutions og statoil skulle 
holde bedriftspresentasjoner i regi av 
uits arbeidslivsdag. Det er som å ta-
tovere ”Faen!” i panna på mandag for 
at skorpen skal være borte innen kir-
ketid søndag. Man trenger ikke være 
eks-statsråd og jobbe i First House 
for å forstå at et slikt vedtak står seg 
dårlig i lys av at geologer på uit lenge 
har vært sentrale nasjonale aktører for 
denne typen forskning. 

Formuleringen om at oljeboring er 
et miljøproblem ble fremlagt som en 
opplest og vedtatt sannhet. Den er 
åpenbart basert på empiri som ikke 
finnes. Det minner mest om en bar-
nehageretorisk klassiker. tante Ragna 
lar ikke lille Ole få være i sandkassen 
lenger, men på spørsmål om hvorfor 
han likevel skal få bli værende litt til, 

svarer Ole bare; ”fordi”. Oversatt til 
studentparlamentarisk: ”Hvorfor er 
oljeboring et miljøproblem?” ”- Fordi! 
Og dessuten er det trendy å tenke på 
miljøet.”

Hvorvidt oljeboring er et stort (!) 
miljøproblem er et politisk spørsmål. 
Men her kommer man altså eventu-
elle opponenter i forkjøpet. til eksem-
pel forskere som ønsker å bevise eller 
motbevise dette – skal uansett gjøres 
arbeidsløse av Au (!) over en tiårspe-
riode. Ikke nok med at det vil vedtas 
et flunkende nytt arbeidsprogram 
neste år, men vurderte det dithen at de 

kunne binde opp arbeidsut-
valget lenger enn Lånekassen 
ønsker å bidra til at miljøbe-
visste studentpolitikere skal få 
være studenter.

Moderat Listes avholdende 
stemmer ved voteringen om 
å fjerne kulepunktet om olje-

boring fra arbeidsprogrammet, med-
førte at forslaget falt.  En forklaring 
er at det er mer verdt for dem at ku-
lepunktet blir stående så lenge dette 
aktivt kan brukes av Moderat Liste i 
en svertekampanje mot de øvrige par-
tiene. særlig etter at de led et sviende 
nederlag ved årets studentvalg. Dette 
kan også forklare hvorfor studenta-
visen utropia ikke har nevnt denne 
formuleringen i arbeidsprogrammet 
med ett eneste ord.

Det står nemlig ingen kronespillmas-
kin i gangen ved Cafè Bodega. Det er 
neppe nødvendig så lenge man kan slå 
politisk mynt i studentparlamentets 
møterom. 

Du kan lese mer om Studentparlamentet, 
herunder møtereferater og innkallinger 
på UiTs hjemmesider.

”Formuleringen om at oljeboring er 
et miljøproblem ble fremlagt som en 

opplest og vedtatt sannhet. Den er 
åpenbart basert på empiri som ikke 

finnes.”
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Masteroppgaven
Armed attack occurs
Tekst: Simon Kiil. Foto: Aleksander Tokle

Kan datanerder være armert med annet enn dårlig ånde, sittesår og musearm? Jus’t fikk 
masterstudent Simon Kiil til å forklare om de rettslige konsekvensene av at nørdealarmen 
gikk i Estland.

I april og mai 2007 ble Estland utsatt 
for massive cyberangrep. Det hele ble 
initiert under et ”opprør” 
av etniske russere i Estland 
etter at estiske myndig-
heter vedtok å flytte et 
sovjetisk krigsminnesmer-
ke fra tallinn sentrum til 
en krigskirkegård utenfor 
byen. De etterfølgende angrepene 
inkluderte såkalte tjenestenektan-

grep (DOs) og distribuerte tjenes-
tenektangrep (DDOs) mot landets 

komersielle nettstruktur, offisielle 
informasjonskanaler,  presidentens, 

statsmisnisterens og parlamentets 
nettsidersider, politiske parti sine si-

der, nyhetsstasjoner banker og 
internettlevrandører. Målene 
var mange og varierte, slik at 
hele Estland var praktisk talt 
angrepet.

Estland er et land som base-
rer seg mye på og har investert mye 
i datanettverk etter løsrivelsen fra 

”Noen vil mene dagens traktater er gode 
nok, andre mener det må lages nytt eller 

tilpasses.”

det ryktes i 
gangene… 

… at det tidløse spørsmålet «når skal 
vi ha forretningsjus?» stadig oftere 
stilles blant fakultetets 1. avdelings-
studenter. Etterpå går de gjerne lyk-
kelig uvitende til Akademisk Kvarter 
for å kjøpe pensumet i avtalerett, 
gjerne mens de prater om Harvey 
Spectors seneste sprell i siste episode 
av vår tids premissleverandør for på-
tatte corporate-jusstudenter; advo-
katserien Suits. 

… at det i enkelte kretser verserer om 
at kontortrekningen på fjerde og fem-
te avdeling var korrupt. Man skulle 
tro at en offentlig live-trekning av 
kontorplassene, på forhånd annon-
sert gjennom en alminnelig lest in-
formasjonskanal på stedet (Fronter) 
og ikke ulik den som foretas av UEFA 
i trekningen av Champions League, 
skulle tilfredsstille selv den mest inn-
bitte konspirator. Men den gang ei. 

... at det allerede hårfine terminolo-
giske skillet mellom Turistforeningen 
og Juristforeningen stadig ytterligere 
utviskes. Årsaken er studenter som 
møter uforberedt opp i seminarene 
for å overvære den velkjente attrak-
sjonen «andre studenter løser opp-
gavene i plenum for alle», også kalt 
seminarturister. Etter å ha deltatt på 
dette i to langtekkelige timer, forlater 
de attraksjonen og gjør typiske turist-
ting som for eksempel seminar-shop-
ping, eller drar tilbake på hotellet 
(les: esalen) for litt etterlengtet søvn 
i sine ergometrisk justerbare stoler. 
Fenomenet skal på studentmunne bli 
omtalt som «non-verbal sabotasje» 
og «seminar-shopping», og ledelsen 
står uten sanksjonsmuligheter etter 
gjeldende regelverk.

... at PJ-bibliotekets nederste etasje 
blant ikke-jusstudenter (no elitist 
intended) er misnøyelig beryktet for 
sin konservative kleskodeks og stren-
ge lesesalsdisiplin. 

sovjetunionen. De fleste offentlige 
tjenester baserer seg på nettløsnin-
ger, selvangivelse leveres elektronisk 
og alle pasientjournaler er elektro-
niske, og ca halvparten av landets 
befolkning har intrenettforbindelse 
hjemme.

Flesteparten av angrepene under den 
22 dager lange ”krigføringen” mot 
Estland i 2007 er sporet tilbake til 
Russland, men også totalt til 177 an-
dre land, inkludert Norge. stort sett 
er det snakk om private IP-adresser, 
men eksperter har visstnok klart å 
spore opp at noe kom fra russiske 
myndighetsinstitusjoner. Det er for 

øvrig usikkert om russiske myndig-
heter hadde kjennskap dette, og det 
finnes ingen bevis som skulle tilsi det 
heller.

Følgene av angrepene var dram-
tiske. statlig økonomisk aktivitet, 
privat og offentlig kommunikasjon 
og transport ble rammet, og ban-
ker var ”nede” i timesvis. Dette fikk 
blant annet store økonomiske ring-
virkninger.

som en følge av Estlands omfatten-
de satsning på datanettverk har de, 
naturlig nok, mange dyktige folk på 
området og forsvarte seg godt. Det 
hele endte derfor forholdsvis bra, og 
18. mai var krigen over.

Mye av problematikken ved en slik 
”situasjon” er blant annet at man 
ikke har en synlig fiende man kan gå 
til “motangrep” på. Estland hadde, 

og har, en klar formening om 
hvem som stod bak, men å gå til 
angrep på et slikt grunnlag blir 
helt feil for en rettsstat.

I min masteroppgave tar jeg for 
meg en del av denne problema-
tikken, hvor jeg stiller spørsmå-
let “Var det såkalte cyberangre-
pet på Estland i 2007 et væpnet 
angrep etter FN-paktens artik-
kel 51?”. Jeg vil ta utgangspunkt 
i den nevnte konflikten, men 
samtidig prøve å gi en bredere 
innføring i hva som er skillet 
mellom ”inconvenience” og ”de-
ath, injury or destruction”, og 

om det eksisterer 
absolutte rammer 
for hva som kan 
defineres som et 
angrep i cyberdo-
menet.

Det finnes endel 
meninger om 

dette internasjonalt, hvor usA, 
NAtO, Russsland og Kina ut-
gjør de store aktørene og skaper 
“praksis” på området. sannheten 
er at det ikke finnes ekstiste-
rende normer som gir et klart 
og godt rammeverk som statene 
kan forholde seg til. Noen vil 
mene dagens traktater er gode 
nok, andre mener det må lages 
nytt eller tilpasses. FN pakten er 
fra en tid hvor man førte en noe 
annerledes form for krig, men 
pakten har vist seg å være til-
pasningsdyktig, så det blir spen-
nende å se hva som evt kommer 
i fremtiden. 

”Følgene av angrepet var dramatiske. 
Statlig økonomisk aktivitet, privat og 

offentlig kommunikasjon og transport 
ble rammet, og banker var ”nede” i 

timesvis.”
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Sulten?
Våre klienter er landets største virksomheter.

De inviterer oss med når de møter sine største utfordringer.
De holder oss skjerpet. De holder oss engasjert. De holder oss sultne. 

Derfor lærer du mye i Thommessen.

www.thommessenstudent.no

Trainee Avhandling Advokatfullmektig
Du får fire uker i klient
møter, rettssalen og på 
kontoret sammen med 
noen av Norges skarpeste 
forretningsadvokater.

Vi kan by på stipend, 
skrive plass og tilgang på 
unik kompetanse innen 
alle forretningsjuridiske 
felter.

Du starter din karriere 
med tett personlig 
opp følging i et av 
landets fremste 
juridiske miljøer.

Vi lover alle som ansettes i Thommessen at de skal få muligheten til å 
realisere sitt talent.


