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REDAKTØRENES ORD

Vi overtok Jus’t utenfor demokratiske prosesser. Uten avstemning og uten 
appell kuppa vi redaksjonen. Deretter, under dekning av mørket endret vi 
formatet. Både redaksjonen og styret i Juristforeningen, sjokket på utgivel-
sesdagen. 

Nå har Jus’t snart levd et år under vårt totalitære styre. Redaksjonens o 
store ledere har drevet revolusjon. Som flere har sagt, kan et diktatur være 
for det beste. Riktignok i en svært begrenset periode og i begrenset utstrek-
ning. Til forskjell fra en del andre diktatorer har vi (dessverre) lest Smiths 
Konstitusjonelt Demokrati og blitt indoktrinert med grunnlovskonform 
tolkning. Så nå etter et år med diktatur hjemlet i konstitusjonell nødrett, 
ser vi at tiden har kommet. 

Vi satte ut med et mål: make Jus’t great again. (Vi vil bemerke at målet på 
ingen måte knytter seg til bladets tidligere tilstand, it was always great<3) 
Før oss var Jus’t et høyt betraktet faktuelt tidsskrift, heller ikke dette var 
safe fra diktaturets hender. Vi tenkte helt ærlig at det var nok av faglittera-
tur på PJ, så visjonen ble: Et avbrekk fra teorien, fortsatt jussrelatert, men 
lettere.

Målet vi satte oss, i god gass på første styrefest, det mener vi nå at vi har 
fullført. Derfor trer vi nå av. Ikke blir vi kastet av folket, heller ikke av re-
daksjonen, ikke engang USA brydde seg med å gripe inn (sjokkerende 
med tanke på mengden olje vi har i huden). Nå overfører vi Jus’t tilbake til 
demokratiet og ber til alle guder om at noen bra tar over. Vi hadde ingen 
relevant erfaring før kuppet, så man lærer fort (til dere som kunne tenkt 
dere å stille).

Så med det kjære medstrebere trer deres kjære diktatorer herved av. 
Plis ikke ta det for tungt. 

Gudbrand A. Wiig Lo
Redaktør

 2. avdeling

just@juristforeningen.eu
tlf. 948 95 864

Hanna Dahl
Redaktør

2. avdeling

just@juristforeningen.eu
tlf. 466 26 131
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Jus i media
Tekst: Erik Amundsen

Aksjon for høyere salærsatser til rettshjelp

Siden senhøsten i fjor har Advokatforeningen drevet en streike-
lignende aksjon ved straffesaker i Høyesterett, for å presse 
Regjeringen til å fastsette høyere rettshjelpssatser. Fri rettshjelp 
er en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti i Norge, i det man 
skal ha krav på et anstendig forsvar uten hensyn til ens egen 
økonomiske evne. Advokatforeningen og deres støttespillere 
mener dermed at rettssikkerhet svekkes når salærsatsene er på 
nåværende nivå; i overkant av 1100 kr i timen. Poenget er at 
dette ikke er den enkelte advokats timelønn, men et beløp som 
skal dekke alle utgifter og driftskostnader tilknyttet til arbeidet. I 
en episode av podcasten Rett og slett redegjorde initiativtaker til 
aksjonen og advokat, Frode Sulland for at kostnadene omfatter 

alle normale utgifter hos næringsdrivende, som bl.a. leie av lokaler, lønn til ansatte, IT-systemer etc. 1  Når dette 
er tilfellet blir realiteten at den enkelte advokats lønn kan bli lav, og Sulland fremhevet at advokaten da kan få 
inntrykk av å ikke bli verdsatt eller satt pris på for den innsatsen vedkommende gjør for rettsstaten. 

Når det er dårlige arbeidsvilkår, og salær som ikke holder tritt med infla-
sjonen, er det også færre som ønsker å jobbe med fri rettshjelp. Dermed 
kan tilgangen på, og kvaliteten av fri rettshjelp som et viktig samfunns-
gode bli svekket. Etter Advokatforeningens syn er dette altså en aksjon 
for den enkelte borgers rettssikkerhet, heller enn den enkelte advokats 
lønn. 

Resultatet av aksjonen har blitt at nåværende regjering har økt salær-
satsen med 22 kr, fra 1085 til 1107. Justisminister Emilie Enger Mehl har 
også uttalt at hun «ser alvorlig på» at advokatene «ikke tar ansvar», fordi 
de opprettholder aksjonen.2 Mehl avfeide også Advokatforeningens øn-
ske om å bringe saken inn for Riksmekleren. Leder i foreningen, Jon-Wes-
sel Aas var kjapt ute med et tilsvar på utsagnet, og argumenterte med at 
det alene er regjeringen – ikke advokatene – som bærer ansvaret for at Norge har en holdbar rettshjelpsordning. 
3 Selv om salæret har økt et par kroner ser det altså ikke ut til at Regjeringen og Advokatforeningen nærmer seg 
en enighet om hva som er en rimelig sats for advokatene som tar del i rettshjelpsordningen. 
1   Rett og slett, november 2021. #3: Forsvarerne streiker! Hvorfor? https://spoti.fi/3srFyeG
2   Rett24, 9. februar 2022. «Jeg ser alvorlig på at Advokatforeningen ikke tar ansvar og avslutter boikotten». https://bit.ly/3oEjpZA 
3   Rett24, 9. februar 2022. «Dagens ordning er ikke en rettsstat verdig, og våre medlemmer har fått nok». https://bit.ly/3JiFRiC

I løpet av det nye året har det blitt skrevet mange nyhetssaker som 
angår lov og rett. Et stort antall rettssaker kommer opp i nettavisene, 
men jeg vil i denne teksten fokusere på saker som har fått stor opp-
merksomhet, og skapt mye debatt. Jeg vil belyse rettssaken om Breiviks 
prøveløslatelseskrav, samt Advokatforeningens aksjon i Høyesterett. 

Foto: Adobe Stock /  smolaw11

Frode Sulland.        Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
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Rettssaken om Breiviks prøveløslatelsesbegjæring:  intervju med Utøya-overlevende Tarjei Jensen 
Bech

I slutten av januar behandlet Telemark tingrett – organisert ad-hoc i 
Skien fengsel – 22. juli-terroristen Anders Behring Breviks begjæring om 
prøveløslatelse. Forvaringsdømte har etter straffeloven § 44 rett til å be-
gjære seg prøveløslatt etter at den fastsatte minstetiden for forvaringen 
er utløpt. I Breiviks tilfelle ble minstetiden fastsatt til lovens maksimum – 
10 år, jf. tidligere strl. § 43 (2). Kravet ble ikke tatt til følge, og retten festet 
ikke lit til Breiviks påstander om at han nå ønsket å fremme sin høyre-
ekstreme ideologi med andre midler enn vold. I løpet- og i etterkant 
av rettssaken har det oppstått debatt rundt pressedekningen av saken. 
Ulike mediehus har valgt ulike tilnærmeringer, hvor f.eks. Dagbladet har 
hatt forsideoppslag med bilder av terroristens nazihilsen, samt å sende 
store deler av hans forklaring. På den andre siden har bl.a. NRK valgt å 
unnlate å sende eller gjengi det konkrete innholdet i Breiviks forklaring 
utover sammenfattende oppsummeringer. 

Det har blitt diskutert hvilken rolle og hvilket ansvar pressen har i 
dekningen av en sak som denne. Det å vise, eller gjengi i større omfang kan la seg begrunne med at tiltaltes 
adferd og forklaring er i kjernen av hva som er relevant for spørsmålet om prøveløslatelse, og hva som også kan 
forsikre oss om at prøveløslatelse er uaktuelt. På den annen side har flere vektlagt faren for misbruk av materiale 
fra en omfattende dekning i radikale miljøer, samt påkjenningene dette medfører for etterlatte og overlevende. 
Muligheten for at terroristen kom til å bruke media som et talerør for sin propaganda og sitt budskap har blitt 
diskutert. En slik fare kan økes hvis mediehusene lar seg friste av klikk og trafikk, som sensasjonalistiske overskrif-
ter, sitater og bilder medfører. 

Vitne, og rettspsykiater Randi Rosenqvist har uttalt at rettsaken opplevdes som en scene for Breivik, og at medie-
oppmerksomheten rundt den var noe han så frem til.4 Aktor i saken, Hulda Karlsdottir hadde et lignende syn og 
uttalte: «[h]øydepunktet hans hver dag er når han kan stå foran media med sitt budskap».5 At det ligger en sann-
het i dette gikk frem av terroristens opptreden, i det han bl.a. ankom retten med lapper teipet på bekledning og 
PC-veske, med høyreekstrem propaganda, som eksempelvis NRK valgte å vise bilder av. Å foreta veloverveide 
presseetiske og redaksjonelle beslutninger før publikasjon av materiale fra en slik rettsak, kan derfor anses sen-
tralt for å unngå at pressen utnyttes som et slikt talerør. 

Mediehuset som møtte mest motbør, bl.a. på sosiale medier som Twitter, under dekningen av saken var Dagbla-
det. Bilder av terroristens nazihilsen ble publisert, noe som førsteamanuensis Anine Kierulf rettet kritikk mot på 
Dagsnytt 18.6 Det ble fremhevet at bilder av hilsenen er belastende for de som ble rammet av terrorangrepene, 
og at dette kan- og kommer til å bli misbrukt i radikalisering og propaganda. Direktør i Dagbladet TV ble også 
spurt om hvilken nyhetsverdi det ga å bruke bildet, og hva som gjorde det mer opplysende enn å nevne det 
skriftlig. Dagbladets representant erkjente at bildet kunne misbrukes, men at de fleste andre pressebilder også 
kan det. 

Jeg har spurt overlevende etter Utøya-angrepet, fylkesordfører og student på 2. avd. her på UiT Tarjei Jensen 
Bech hvordan han opplevde rettssaken. Jeg spurte ham hvordan det som overlevende opplevdes å se en omfat-
tende dekning av saken i pressen.

 – Det er jo slitsomt. Jeg har posttraumatisk stresslidelse, så når det kommer opp igjen får man en påminner. 
Man blir sliten av det, får hodepine, flashbacks. Det er også en ekstra belastning for meg, ettersom jeg fikk brev 

4   NRK, 19. januar 2022. «Rosenqvist: – Dette er en scene for ham». https://bit.ly/3oFQbcF
5   NRK, 20. januar 2022. «Aktor om Breivik: – Han næres av publisitet». https://bit.ly/3rGrRJR
6   NRK, Dagsnytt 18, 18. januar 2022. https://bit.ly/3rDRUBi

Foto: Tarjei Jensen Bech
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fra Breivik [som Tarjei for øvrig brente, etter å ha lest starten, hvor terroristen ba han tilgi ham, red. anm.]. Man 
blir satt ut, og mange av følelsene fra 22. juli kommer tilbake. 

Med forbehold om at han bare kunne snakke for seg selv, fortalte Tarjei at han tror veldig mange som var på 
Utøya den 22. juli opplever det som tøft, og kan kjenne seg igjen i dette. Han understreket også viktigheten av 
at alle kan prøve sine lovgitte rettigheter på lik linje.

 – Som jusstudent mener jeg jo også at terrorister har et minimum av menneskerettigheter, som også gjelder 
Breivik til tross for det forferdelige han har gjort. Breivik ønsker jo et samfunn hvor disse rettighetene ikke eksiste-
rer, og da er det særlig viktig å holde fast ved prinsippene til en liberal rettsstat. 

Han var likevel klar på at det på et personlig plan er belastende, og oppleves som et hån mot ham selv og de 
andre som ble rammet, at terroristen mener å være berettiget til å slippe ut etter 10 år i fengsel. Bech satte også 
pris på aktors gjennomgang av ofrenes skjebner, og fremhevde at 22. juli ikke handler om terroristen, men om 
menneskelivene som gikk tapt. Bech understreket hvor viktig det er å holde fast på grunnleggende prinsipper.

 – Om man skulle laget egne ordninger for Brevik ville det gitt ham en status han ikke fortjener, og enda mer 
oppmerksomhet. Derfor er veldig å stå fast ved menneskerettighetene, særlig i en sak så alvorlig og viktig som 
denne. 

Bech var ikke særlig begeistret over hvordan visse aktører dekket saken, og fremhevde at pressens dekning ikke 
bare kan få konsekvenser som en tung psykisk belastning, men også utgjøre en risiko for radikalisering. 

 – Det at Dagbladet kjørte mesteparten av forklaringen, nesten uten filter var ganske ille. At noen valgte å vise 
nazihilsenen er jo ikke bra. Det er både tøft for oss som var på Utøya, men man vet også at dette brukes i høyre-
ekstreme miljøer, og jeg er redd for at det kan brukes til å avle flere høyreekstreme. Man må tenke nøye gjen-
nom hva man skal vise ettersom det potensielt kan være farlig å gjengi alle Breiviks utsagn og meninger.

Bech håper ikke mediene vil vie nye prøveløslatelsessaker samme plass i fremtiden (Breivik kan begjære dette 
hvert år, jf. tidligere strl. § 43 annet ledd). Han understreker at en årlig dekning av dette omfang vil utgjøre en 
stor belastning for de som overlevde angrepet. Han er heller ikke enig i argumenter om man burde vise Breiviks 
forklaring for å gi etterlatte og overlevende forsikring om at han ikke slipper ut. Personlig er hans tillit til rettssys-
temet og domstolene tilstrekkelig til å gi ham denne forsikringen. Han ser heller ikke særlige negative sider ved 
en tilbaketrukken pressedekning, og legger vekt på hvorfor terroristen heller ikke fortjener store medieoppslag. 

 – Når man har med en så alvorlig hendelse å gjøre er det viktig at man er påpasselig med pressedekningen, 
så jeg ser egentlig ikke problemer ved å sensurere vesentlige deler av rettssaken. Med en gang man går til det 
skrittet å bruke vold har man avskrevet seg fra å delta i en saklig og fornuftig debatt. Det er viktig å påpeke at 
denne rettssaken ikke handler om Breivik, men om 77 menneskeliv, hvor flesteparten aldri fikk lov til å bli voksne. 
De skulle i år fylt 29, 27 og 25 år. Men de ble bare 18, 16 og 14 år. Disse menneskene skulle bli sykepleiere, elek-
trikere, leger, noen skulle havne på stortinget, men det fikk de aldri muligheten til. Det er viktig å huske livene 
som aldri ble levd og hvilken skade, og hvilke synlige og usynlige arr terroristen påførte oss som samfunn, og 
oss som overlevde 22. juli. 
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Hva skjer fremover i 
Juristforeningen?

Som dere forhåpentligvis har fått med dere, skjer det mye i Juristfore-
ningen om dagen. Om du synes det har vært vanskelig å få en oversikt 
serverer vi den her på sølvfat.
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I samarbeid med Verdensteatret og CMS Kluge arrangerer Juristforenin-
gen i Tromsø juridisk filmkveld. Dato er 16. februar, tidspunkt er 18:30 og 
sted er det sagnomsuste Verdensteatret i Tromsø sentrum. Juridisk Film-
kveld er noe Juristforeningen har arrangert fra tid til annen opp igjennom 
årene, men det begynner å bli en stund siden sist. 

Da vi skulle velge film var det et poeng for oss å ha en film med juridisk 
tema, og valget falt på 12 angry men. Filmen ble gitt ut i 1957, og tar for 
seg et jurymøte i forbindelse med en spennende rettssak. Filmen har tålt 
tidens tann, og har fått en imponerende score på 9.0 (av 10.00) på IMDB. 
Inngang er gratis for jusstudenter, men billetter må bestilles på forhånd. 
Dette kan du gjøre ved å søke opp arrangementet på vår Facebook-side, 
og klikke inn på billettlinken i arrangementet. Vi håper du vil bli med, og 
dele en stor filmopplevelse sammen med oss!
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Generalforsamlingen til Juristforeningen er arrangementet hvor året som 
er gått blir gjennomgått. Vi oppsummerer arrangementer, økonomi og 
vedtekter, men kanskje viktigst er at vi velger de som skal ta foreningen 
videre for den neste styreperioden. Generalforsamlingen vil bli avholdt 
i Aud 3 fra kl. 15:00 torsdag 17. februar. Det vil bli servert mat, så dropp 
middagen, og spis med oss mens du lærer mer om foreningen, og kanskje 
til og med stiller til verv 😉 

Alle foreningens verv vil være oppe til valg, og det å bli med i foreningen 
er en super måte å bli kjent med folk på tvers av avdelinger, både gjen-
nom arrangering av foreningens arrangementer, og gjennom samholdet 
i foreningen. Om du ønsker å få litt informasjon om hvilke verv vi har kan 
du sjekke ut denne utgaven av Jus’t, eller gå inn på vår Instagram, hvor vi 
presenterer vervene hver dag frem mot generalforsamlingen. Og du, det 
blir mulighet for å vinne fete premier...
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Endelig er det tilbake!! Isbjørnballet er det største arrangementet forenin-Endelig er det tilbake!! Isbjørnballet er det største arrangementet forenin-
gen arrangerer i løpet av året. Etter en liten pause på grunn av en viss pan-gen arrangerer i løpet av året. Etter en liten pause på grunn av en viss pan-
demi, er vi tilbake for fullt. Ballet finner sted på Clarion Hotel The Edge, og demi, er vi tilbake for fullt. Ballet finner sted på Clarion Hotel The Edge, og 
dørene åpnes kl. 19:00. Kvelden er full av underholdning, hvor det blant dørene åpnes kl. 19:00. Kvelden er full av underholdning, hvor det blant 
annet blir taler, utdeling av priser og live underholdning fra ingen ringere annet blir taler, utdeling av priser og live underholdning fra ingen ringere 
enn Boysen.enn Boysen.

Kleskode for ballet er formelt, men innenfor denne kategorien er det man-Kleskode for ballet er formelt, men innenfor denne kategorien er det man-
ge muligheter! Her trenger du heller ikke spise middag, for billetten din ge muligheter! Her trenger du heller ikke spise middag, for billetten din 
inkluderer treretters middag og velkomstdrink. Billettsalget åpner 18. fe-inkluderer treretters middag og velkomstdrink. Billettsalget åpner 18. fe-
bruar, og det er begrenset med plasser, så her er det bare å være tidlig ute! bruar, og det er begrenset med plasser, så her er det bare å være tidlig ute! 
Følg med på vår Facebook og Instagram for mer informasjon fremover. Følg med på vår Facebook og Instagram for mer informasjon fremover. 



12 JUS’T

Fem på Jurfak: valentines edition
Tekst: Nora Lind
Foto: Privat

?
Navn:
   Avdeling:
   Alder:
   Hjemsted:

1.Fave blomst?

2.Beste «date location»?

3.Feire Valentines Yey eller 
Ney?

4.Beste romantiske komedie?

5.Sjokolade eller blomster?

6.Hvis du kunne dratt på date 
med hvem som helst, hvem 
hadde det vært?

Helle Amundsen
   1.avdeling
   21 år
   Kirkenes

1. Synes alle blomster er så fine, 
så klarer ikke bestemme meg 
hehe

2. Stå på vannski 10/10

3. «Æ e en håpløs romantiker, 
så e absolutt Yey til feiring av 
Valentines!»

4. Så lenge det er en «happy en-
ding» så rater jeg dem alle blant 
mine favoritter!

5. Ja takk, begge deler?

6. Kevin Hart<3333

Elen Anna Solberg
   2.avdeling
   21 år
   Tromsø 

1. Tulipaner

2. En bra restaurant, men ta meg 
gjerne med på tur

3. Yey, uansett om man er i et 
forhold eller ikke. Alltid koselig 
med venne-dates

4. Har dessverre ingen heh

5. Blomster er hyggelig, men 
klarer aldri å ta vare på de så 
sjokolade er best

6. Tom Holland på en morsom 
redde-verden date
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Jørn Ruiz Foss
   3.avdeling
   22 år
   Sortland

1. Blå hortensia

2. Hjemme med hjemmelaget 
mat

3. Vanskelig, men tenker at en 
aldri sier nei til gratis middag og 
vin

4. «Just go with it»

5. Soleklart blomster

6. Matt Bomer

Lejla Zubaca
   4.avdeling
   22 år
   Sørlandspærla Arendal

1. Er kanskje nå jeg skal svare 
roser, men orkideér danker dem 
hardt ut

2 .Bowling

3. Yey. Lenge leve kjærleiken 
(også ellers på året)!

4. The proposal

5. Blomster

6. Kevin Hart 

Even Rolid Leonardsen
   5.avdeling
   24 år 
   Gjøvik

1. Blå agave

2. Fjelltur er veldig hyggelig!

3. Yey, men hele opplegget er 
også litt Ney

4. Absolutt ingen. Bare terning-
kast 1. Forferdelig sjanger! Sliter 
fortsatt ned traumer etter at jeg 
måtte se The Holiday i julen

5. Sjokolade

6. På grunn av min egen sik-
kerhet og ønske må jeg svare 
kjæresten min. Spesielt siden 
hun mest sannsynlig skal lese 
det her, og kunne derfor ikke un-
der noen omstendigheter tenke 
meg å dra på date med for ek-
sempel Astrid S, Margot Robbie 
eller prinsesse Ingrid Alexandra 
når hun blir eldre...



💫Nymotens kjærlighetsspråk💫
Tekst: Tina Furnes og 
             Dina Svenning

Nå som Valentines er her kan det være lurt å friske opp kunnskapen omkring de 
forskjellige kjærlighetsspråkene. Er du heldig kan det hjelpe akkurat deg å sjarmere din 
«pj-crush» i senk. Kanskje ønsker du å styrke relasjonen du har med din nåværende 
partner, eller kanskje du ønsker å få bedre kontakt med en du liker. Hvis du er en av de 
nevnte over, så er dette en guide for deg. 

Kan det vise seg at du ikke klarer å sjarmere din partner i senk fordi dere snakker 
forskjellige kjærlighetsspråk? Det kan du forsøke å finne ut mer om etter at du har lært 
deg hvilke forskjellige kjærlighetsspråk som finnes der ute. Kanskje hjelper det ikke len-
ger å følge de «tradisjonelle» måtene for å vise interesse. Hva skal til i dagens samfunn 
for at «hippe» studenter som oss skal få dratt crushet i land? 

Kommunikasjon gjennom memes

Denne er mange av oss glad i. Vis den du liker hvilken 
type humor du har. Dersom dere ikke forstår hverandre 
på dette punktet, kan det være et tegn på at dere ikke 
snakker samme kjærlighetsspråk. Her gjelder det å sette 
søkelys på temaer du vet den andre vil synes er morsom.   

Forbokstaven til din elskede i 
bioen insta 

Dersom det virkelig begynner å bli seriøst og 
du ønsker å vise andre at du ikke lenger er sin-
gel er dette en slager ;) Dette viser både kjæ-
resten og andre at du er glad i han/henne. 
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Gjør det offisielt med et bilde på 
vsco 

Legg ut bilde av han eller henne på vsco. Da sen-
der du et klart signal til andre boys and girls om 
at du ikke lenger er ledig på markedet. Helst et 
bilde i svarthvitt med ryggen til for å vise at du 
enda er litt mystisk dersom det skulle skjære seg.

«For den kontrollerende» 

Dersom din kjære helst skulle hatt deg tørrlagt i en 
kjeller, kan en god ide være å avslutte kvelden al-
lerede på vors. Da er det ingen frykt for ugrumshe-
ter på byen, og du gjør Fritzel meget fornøyd. 

«For deg med en mammagutt» 

Mange gutter (og noen jenter) er rett og slett bare 
ute etter noen som kan ta over for kjære mor. 
Har du funnet deg en av disse, vil den beste for-
men for kjærlighetsspråk være å sette i gang med 
ansvarstaking og husarbeid. Smør matpakken, 
rydd opp etter han og pass på å gi han nok mat. 
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Lykke til med gjentakseksamen! 
       (du kommer til å trenge det)
Tekst: Frida Jacobsen Lindegaard
              Ragnhild Eidissen
Foto: Adobe Stock / arrowsmith2

Skal du ta opp forrige års eksamen? Årets eksamensdatoer er endelig fastsatt. 
Som en kan tenke seg er det å fastsette jussens eksamener et evig puslespill, og 
dermed en omfattende og kanskje noe vanskelig prosess. Mange hensyn skal 
tas, men hensynet til en god gjentaksmulighet er tydeligvis ikke et av dem.  

Skal du ta opp forrige års eksamen? Årets eksa-
mensdatoer er endelig fastsatt. Som en kan tenke seg 
er det å fastsette jussens eksamener et evig puslespill, 
og dermed en omfattende og kanskje noe vanskelig 
prosess. Mange hensyn skal tas, men hensynet til en 
god gjentaksmulighet er tydeligvis ikke et av dem.  

Fastsetting av eksamensdatoer er noe det juridiske 
fakultet har gjort i alle år og noe de virkelig burde hatt 
i fingrene til nå. Likevel har det seg slik at eksamensda-
toene konkurrerer med hverandre når det kommer til 
å ta opp eksamen fra en lavere avdeling. Årets skrift-
lige eksamen på 1.avdeling skal avholdes 30.mai og 
muntlig eksamen til 2.avdeling 31.mai. Dette vil si at 
årets andreårsstudenter som skal ta opp eksamen fra 
første avdeling blir nødt til å ta opp eksamen dagen 
før de skal ha muntligeksamen på sin egen avdeling. 
For tredjeårsstudenter som skal ta opp andreåret, vil 
gjentakseksamen gå utover tiden hvor de egentlig skal 
forberede seg til sin egen skriftlige eksamen. 

Dette oppleves problematisk da den såkalte «em-
nesperren» gjør det umulig for studentene å ta opp 

eksamen fra for eksempel 1.avdeling når man allerede 
har bestått 2.avdeling. Det vil si at man bare har ett for-
søk på å forbedre karakteren sin fra 1.avdeling, hvis en 
består 2.avdeling på første forsøk. Dette er i og for seg 
veldig bra, spesielt siden alle tre masterutdanningene 
har det slik. Men, hvorfor må det ene forsøket plasse-
res så ekstremt dårlig? 
Det er som enhver jusstudent vet et relativt stort 
karakterpress på jussen som bidrar til at enda flere 
studenter velger å ta opp eksamen. Så hva er egentlig 
fakultetet sin begrunnelse for datoene? 
For å få et litt bedre innblikk i hvordan fastsetting av 
eksamensdatoer foregår, har vi sendt e-post til Jonas 
Hansen samt dekanen Tore Henriksen. Dekanen valgte 
dessverre ikke å svare oss, men vi har fått pratet med 
Jonas Hansen, og i tillegg Juridisk Studentutvalg (JSU). 

Det blir redegjort for mange av hensynene som må 
tas i forbindelse med fastsettingen av datoene: blant 
annet lengst mulig semester, hjemmeeksamen på 
tredje og fjerde avdeling ønskes senere ut i semesteret 
og hensynet til å muliggjøre gjentakseksamen, for å 
nevne noen. 
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Flere forskjellige hensyn vanskeliggjør prosessen, men 
hvor vanskelig kan det være?
I år er det digital hjemmeeksamen, hvilket betyr at 
det ikke er noen praktiske unnskyldninger som kan 
begrunne hvorfor muligheten for gjentak på andre 
og tredje avdeling fastsettes så uhensiktsmessig. Det 
er ingenting som avhenger av en ledig gymsal og en 
gruppe pensjonister på en eksakt dato. 

Når vi i tillegg kun har ett forsøk på gjentak, som fakul-
tetet har bestemt, mener vi at det burde være deres 
plikt å tilrettelegge for en god gjentaksmulighet, og 
ikke bare en mulighet. Som det juridiske fakultetet ved 
UiT har valgt har vi kun eksamen til våren, og dette 
skiller oss fra Bergen og Oslo ved at vi har betraktelig 
færre karakterer å vise til når vi er ferdige her (særlig 
sammenliknet med Bergen). 

Som alle vet og har opplevd, avhenger eksamenska-
rakterene dine av de to-tre eksamensdagene UiT gir 
deg i året. Forskjellige faktorer som dagsform, stress, 
altfor mye pensum, eksamen tett i tett og sensurbingo 
kan bidra til å påvirke eksamensresultatene. Er du så 
menneskelig at en av disse faktorene påvirket deg på 
eksamen, vet du at du kan få en ny mulighet til neste 
år - men denne muligheten er mest sannsynlig ikke 

veldig god. 

JSU hadde møte med prodekanen om eksamensdato-
ene, og vi fikk referat på mail. Det ble så klart vist til de 
aktuelle hensynene. Nytt for både oss og JSU, ble det 
bemerket at det ikke er en selvfølge at gjentakseksa-
men skal være mulig for alle fakulteter på UiT.
 For en heldig gjeng vi er! Vi går en utdanning hvor 
jobbmuligheter tilsynelatende avhenger sterkt av 
karakterer. Vi har et par eksamener i året hvor vi kan bli 
testet i et helt studieår. Vi har en psykisk helse og en 
dagsform. I tillegg til alt det har vi en gjeng sensorer 
med altfor mange meninger og smakssaker. Men bare 
husk på at gjentak ikke er en selvfølge, og at du er 
veldig heldig som får ta den opp i det hele tatt. 

Poenget med gjentakseksamener er å forbedre ka-
rakteren sin. Det er vanskelig å se at gjentakseksamen 
dagen før din «egentlige» eksamen oppleves å legge 
til rette for forbedring. Det blir snarere en ond sirkel 
hvor man ender opp med å ta opp året under hvert 
år fordi man er nødt til å sjonglere avdelingene om 
hverandre i eksamensperioden, med et døgn mellom 
eksamenene hvis man er maks uheldig. 
Er det for mye å kreve at en gjentaksmulighet skal 
være en god gjentaksmulighet?

WR.NO
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Bli kjent med vervene i 
Juristforeningen

Jeg heter Anna Berthelsen La-
gaard, og er leder i Juristforenin-
gen i Tromsø. Som leder er du 
foreningens ansikt utad, og har 
som hovedansvar å sørge for at 
alle arrangementer foreningen 
skal avholde gjennomføres. I 
tillegg innkaller du til styremø-
ter, har kontakt med vår sponsor 
og fikser det formelle rundt 
foreningens daglige drift. Som 
leder blir du godt kjent med alle 
i foreningen, og får brynt deg på 
lederoppgaver.

Å ha vært leder i denne styre-
perioden har vært veldig arty, 
givende og lærerikt. I tillegg til 
å ha bistå de andre vervhaverne 
i gjennomføringen av sine verv, 
har vi stått på for å ha et godt 
miljø innad i styret, med diverse 
fester og sammenkomster. Med 
en så flott gjeng som vi har vært 
denne styreperioden har leder-
vervet gått som en lek. 

Om du har noen spørsmål angå-
ende vervet er det bare å slide 
into the dm’s;)

Jeg heter Amanda Engeseth og 
er nestleder i Juristforeningen. 
Som nestleder er man lederens 
høyre (eller venstre?) hånd og 
hjelper til der det trengs. Det 
innebærer planlegging og gjen-
nomføring av arrangementer, 
skrive referat fra møter, gjøre 
bestillinger og ellers bidra til 
godt samhold i foreningen. Det 
har bare vært gøy å ha dette 
vervet, og er akkurat passelig 
med ansvar hvis man ikke vil 
være full on leder. Jeg vil anbe-
fale å være nestleder med en 
man tenker man kan samarbei-
de godt med, slik jeg og Anna 
har gjort. Da er hele styreperio-
den en fryd!✨✨✨
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Mitt navn e Julia Johnsen Halse-
bø, og æ har vært så heldig å få 
ansvaret som IT- og markedsfø-
ringsansvarlig denna styreperio-
den. Arbeidet innebære å holde 
styr og orden på Juristforeninga 
sin Facebook, Instagram og 
nettside, blant anna med å fikse 
arrangement, poste informasjon 
og lage ✨content✨. Det e et 
variert verv, der du får involvere 
dæ med resten av styret i stor 
grad, og ikke minst veldig artig 
å holde på med for en kreativ 
spire.

Du må ikke ha nån spesielle 
forkunnskapa, i overtakelsen 
av vervet får du et finfint doku-
ment med det som vites skal. 
Kan være en fordel å ha litt gode 
idea om kordan Juristforeninga 
kan bli enda mer attraktiv for 
studentan da🤠 Denna styre-
perioden har, på tross av tiltak 
hist og pist, vært fantastisk, og 
æ e ikke i tvil om at neste styre 
tar det til nye høydare. Still til 
valg på generalforsamlinga, vi 
sees der ❤

Heia!

Æ hete Hanna Dahl og æ e 
redaktør i Jus’t sammen med 
Gudbrand Wiig Lo. Mitt ansvar 
som co-pilot i Jus’t har vært å 
kontakte annonsøra, forberede 
redaksjonsmøta og planlegging 
av utgavan.

Vervet har vært veldig morsomt 
og ikke minst lærerikt. Har fått 
muligheten til å bli kjent med 
flotte folk, både i redaksjonen 
og i juristforeninga😁

Vil anbefale å stille som redaktør 
til de som har et ønske om å en-
gasjere sæ litt på sia av studie! 
Litt arbeid, men mest kos!!

Hey hey!🤠

Jeg heter Gudbrand Wiig Lo og 
er redaktør i Jus’t med Hanna. 
Ansvarsområdet mitt er layout, 
så det er jeg som setter sammen 
og designer hver utgave. Når 
redaksjonen har sendt inn 
materiale til utgaven, schmok-
ker jeg det inn i InDesign og får 
det til å se helt nydelig ut. Jeg 
bruker et par dager på å sette 
alt sammen, men her er det 
fullt mulig å være mer effektiv 
(hehe). Personlig bruker jeg en 
del tid da jeg synes det er gøy å 
pusle med layouten.

Vervet har vært veldig gøy og 
lærerikt! Og det er noe eget å 
se Jus’t utgavene ligge på PJ 
❤(oooog det ser dope ut på 
CVen). Så jeg vil anbefale alle 
kreative til å stille som redaktør!!
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Hallais!

Æ hete Torbjørn Fossum Vik 
og æ har hatt vervet fadder-
sjef. Med dette vervet har man 
hovedansvaret for å arranger 
fadderuke for de nye studentan. 
Oppgavan mine har blant anna 
vært å lag faddergruppa, ordne 
tradisjonsrik I❤J️US-merch 
og planlegg det som skal skje 
under fadderuka. Æ vil anbefal 
vervet til alle som kjenn en liten 
festivalsjef-spire inni sæ.

Som faddersjef får man spen-
nende logistikkutfordringa, 
mange henvendelsa (🐻), og 
ikke minst gleden av å se helt 
ukjente folk bli til gode venna!

Mitt navn er Johanne Bark 
Flaterud, går 2.avdeling og har 
vært JuVel-sjef denne styreperi-
oden. JuVel er den årlige velde-
dighetsuka, der det arrangeres 
masse ulike arrangementer i 
løpet av aksjonen. Formålet er 
å bidra med midler til en ideell 
organisasjon, samt gjennomføre 
hyggelige events for studente-
ne. Arbeidsoppgavene omfatter 
valg av formål, planlegging 
innad i JuVel-komiteen, kontak-
te sponsorer og gjennomføring 
av aksjonen.

Vervet er svært givende, su-
per-sosialt og vil gi deg god 
erfaring å ta med videre

Hei!

Jeg heter Solveig Bjanger, og 
jeg er festsjef i juristforeningen 
i Tromsø. Vervet innebærer an-
svar for arrangeringen av de sårt 
savnede jussfestene våre. Det 
er ikke veldig omfattende, men 
krever litt planlegging i forkant 
av festene. Perfekt for den fest-
glade som liker å ta saken i egne 
hender. 

Jeg har hatt vervet som fest-
sjef over to styreperioder, og i 
løpet av min tid har jeg bare fått 
muligheten til å gjennomføre 
to fester. Jeg sa det i fjor, og jeg 
sier det igjen; forhåpentligvis 
blir det mer fest enn planleg-
ging i løpet av neste styreperio-
de. Å være festsjef i styret med 
den fine gjengen i JF anbefales 
uansett.
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Heihei! 

Jeg heter Maria Helen Holm, går 
2. avdeling og er isbjørnballsjef 
i juristforeningen. Mitt verv går 
da ut på å arrangere det sag-
nomsuste isbjørnballet (som går 
av stabelen 19. februar!!). Dette 
innebærer å booke location, 
finne underholdning og lage 
opplegg. I tillegg får du danne 
din egen lille komitee som hjel-
per deg. Et gøy og sosialt verv 
som anbefales til alle som liker å 
arrangere fest!🐻❄️

Jeg heter Sebastian Bjørnson 
og har vært jur.cup-sjef denne 
styreperioden. Navnet på vervet 
kan tyde på at hovedoppgaven 
er å arrangere den årlig jur.cup 
(kluge-cup), men vervet går ut 
på en del mer. Som jur.cup-
sjef legger man til rette for at 
studentene kan få mulighet til 
å gjøre noe fysisk hver fredag. 
Som jur.cup-sjef har man frihet 
til å legge til rette for ulike akti-
viteter i krafthallen, men også 
ellers.

Vervet passer for den som er 
glad i aktivitet og ønsker å bidra 
til bedre fysisk helse på jussen. 
Vervet har vært artig å inneha 
og spesielt årets kluge-cup ble 
en stor suksess med mye enga-
sjement.

Jeg heter Simon M. Willassen 
og har hatt vervet som alpin-
tursjef i Juristforeningen. Som 
alpintursjef er man ansvarlig for 
å arrangere den årlige skituren 
til Levi (eller Riksgränsen osv). 
Dette innebærer blant annet å 
booke hytter og buss for delta-
kerne, samt stelle i stand noen 
kule fester på turen🤠

Vervet er ikke det mest kreven-
de, og gir deg muligheten til å 
bli kjent med masse kule folk på 
tvers av avdelingene🤩

Mega bummer at covid spoila 
Levi-turen i år, ettersom det 
lenge så lyst ut🥲 Etter 2 år med 
avlyst Levi-tur, ligger alt til rette 
for en zinzyk tur i 2023!!! Anbe-
fales å stille til verv som alpin-
tursjef⛷⛷⛷🎿
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Jeg heter Jørgen Olsen, og har 
vervet som økonomisjef. Vervet 
går ut på å forvalte Jurisforenin-
gen sine midler på en forsvarlig 
og hensiktsmessig måte. Det 
viktigste arbeidet består av å 
føre regnskap over inntekter og 
utgifter ifm. foreningens daglige 
drift, samt utarbeide budsjett 
for kommende styreperiode. 
Det innebærer blant annet 
regnskapsføring, betaling, fak-
turering, kontroll av foreningens 
bankkonti og økonomisk rådgiv-
ning for øvrige styremedlemmer 
i foreningen.

Vervet krever en jevn arbeidsflyt 
gjennom styreperioden, men 
man har i stor grad mulighet 
til å strukturere hvordan og 
når man ønsker å arbeide. Som 
økonomisjef får man også en 
god oversikt over de ulike andre 
vervene i foreningen da man 
ofte har «en finger med i spillet» 
på de fleste arrangementer.

Æ heite Elise Olsen og har vært 
campus-sjef denna styreperio-
den! Vervet går i hovedsak ut på 
å arrangere ulike sosiale aktivi-
teta før studentan på campus, 
blant annet julestrømpejakt, 
påskeeggjakt og juridisk fre-
dagspils. Fordelen med å være 
campus-sjef e at det ikkje e 
tidkrevanes, men vervet e ka du 
gjør det til og det e bare fantasi-
en som sett grenser. ✨

Alle som har løst til å gjør litt 
stas før studentan, men samti-
dig vil førdype sæ i pensum og 
løse de evige tvistan mellom 
Marte Kirkerud og Peder Ås bør 
stille som campus-sjef!😁
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Intervju med Director of ALD 
Madeleine Daliva Ryvold
Tekst: Ragnhild Eidissen
Foto: Privat

Arbeidslivsdagene, også kjent som ALD, er et arrangement av ELSA Trom-
sø hvor studenter og aktører fra arbeidslivet møtes. Fjorårets arrangement 
måtte gjennomføres digitalt, noe de så seg nødt til å gjøre i år også, på 
grunn av de daværende restriksjonene. ALD ble gjennomført på plattfor-
men Graduateland, hvor en som student hadde mulighet til å komme 
i kontakt med arbeidslivet. Her var det et bredt tilbud hvor studentene 
blant hadde mulighet til å søke traineestillinger gjennom deres CV- og 
intervjuordning. Det ble på toppen av dette også avholdt flere foredrag og 
kurs!

For å få et større innblikk i forberedelser og gjennomføringen av selve 
arrangementet har jeg tatt meg en prat med Madeleine som har hatt 
hovedansvaret for ALD 2022!

Vil du først si noe kort om ALD?

Ja! ALD er en karrieremesse arrangert av ELSA hvor studenter skal få et innblikk i karrieremuligheter 
både etter og underveis i studiet. Det er hovedsakelig ment for at studentene skal kunne se hva slags 
muligheter som finnes, av både offentlig og private aktører. Da mange studenter allerede vet mye om 
den private sektoren, for eksempel ulike advokatfirmaer, hadde vi et ønske om få så mange offentlig 
aktører som mulig til å stille, noe vi følte vi klarte.

Hvordan foregikk forberedelsene? Tok dere utgangspunkt i at det skulle bli et fysisk arrangement, i 
så fall hvordan var overgangen til at arrangementet ble digitalt?

Vi trodde lenge at det skulle være mulig å avholde arrangementet fysisk. Vi startet planleggingen allere-
de ved semesterstart med booking av auditorium, intervjurom og messeområdet. Invitasjonen til aktø-
rene ble også sendt ut på dette tidspunktet. Alt var dermed klart i desember og vi gledet oss til å kunne 
gjennomføre det fysisk, men sånn ble det altså ikke på grunn av restriksjonen som kom rett før jul.
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Da disse restriksjonene kom måtte vi omstille oss. Vi hadde alt av påmelding og aktørene i boks, men 
selve gjennomføringen måtte jo endres på. Da denne endringen kom var det i tillegg noen aktører som 
valgte å melde seg av, typisk de offentlige aktørene. Dette var trolig fordi de offentlige aktørene ikke 
følte at de hadde et like sterkt behov for å stille på et slikt digitalt arrangement, på lik linje som private 
aktører.
Når det gjelder studentene hadde vi stor deltakelse, likevel tror jeg at deltakelsen hadde vært større 
dersom det ble gjennomført fysisk.

Hvorfor?

Vi vet jo at terskelen for å møte på et digitalt arrangement kanskje er litt høyere enn å stikke innom 
messen. Det kan jo oppleves som litt skummelt å bli delt inn i «breakout-rooms» eller å booke en video-
samtale.

Hvordan var etterspørsel fra aktørene sin side, hadde de også et gjensidig ønske om å komme i kon-
takt med studentene?

Etterspørselen var veldig stor! Vi måtte faktisk si nei til mange, men vi så likevel kontraster på engasje-
mentet mellom offentlig og privat sektor. Mange av de offentlige aktørene måtte vi ringe til og det tok 
ganske mye lengre tid å få ting avklart med dem, enn med private.

Hvordan var etterspørselen på CV- og intervjuordningen?

Studentene hadde mulighet til å legge inn CV og søknad, og så trakk vi en student per aktør som skulle 
få et intervju. Uheldigvis var det faktisk ikke så mange som deltok på akkurat dette, så det var stor sjanse 
for å få intervju for de som deltok!

Helhetlig – hvordan syntes du at den digitale gjennomføringen gikk?

Jeg synes det gikk veldig bra, men det var mye å sette seg inn i siden vi brukte en plattform som vi aldri 
hadde brukt før. Heldigvis var det mange av aktørene som var kjent med plattformen siden denne var 
blitt brukt i Bergen og Oslo i fjor. Til sammen var det 47 aktører og om lag 230 studenter som deltok, så 
det er vi veldig fornøyde med.

Hvordan var tilbakemeldingene fra aktørene og studentene?

Veldig gode tilbakemeldinger fra begge parter! Selvfølgelig hadde jo både studentene og aktørene et 
ønske om at det skulle blitt gjennomført fysisk, men alt i alt var alle veldig fornøyd til tross for restriksjo-
nene! Noe vi selvfølgelig er veldig glad for.



Vårt tilbud til deg 
som student!
Vi ønsker å bli bedre kjent med deg gjennom våre studenttilbud. 
Målet vårt er at du skal få et innblikk i hva vi jobber med, hvordan 
vi jobber og hvilke muligheter du har som ansatt hos oss. Les mer 
om våre studenttilbud på wiersholm.no/karriere

Følg oss!
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Omg jus’t don’t
Tekst: Gudbrand A. Wiig Lo
Foto: Min memepage fra 8. klasse

I en siste krampetrekning som redaktør har jeg tildelt meg selv en egen 
spalte. En spalte hvor jeg vil ta opp de største, mest pressende verdenspro-
blemer. (Verden kan fint tolkes innskrenkende...) Jeg har ikke noe stort mål 
med spalten annet enn å komme med mulige løsninger, og kanskje vinner 
jeg både nobelprisen for litteratur og fred på veien. Hvem vet?

Se for deg: en nydelig dag, sola er tilbake og bussen ser nesten ut til å tilpasse seg deg og ditt dårlige 
tidsbegrep. I dag skal du kjøpe deg en ny bok. Du slår på stortromma og skal faktisk kjøpe den nyeste 
utgaven av pensum, selv om det eneste nye er i kapitler unntatt fra pensumlista (storstipendet kan vel 
gjøre alle en smule stormannsgal). 

Du går av på planetariet for å trekke litt frisk luft på vei til Akademika og for å nyte sola. Livet smiler. 
Du vet at i Akademika-appen har du nå etter snart to år klart å samle deg opp 3 av fem klipp på lojali-
tetskortet. Etter denne boka vil du ha 50% på neste bok. Slik sett er dagens innkjøp en investering for 
fattige deg i fremtiden. Redningen når du brått oppdager at pensum var noe drit og at du nok en gang 
må krype til nøtteskallbøkene som @jusstudent på instagram trøkker i trynet ditt. 

Inne på Akademika lukter det av nye bøker og det er ingen kø. Boka står oppstilt så du slipper lete. Du 
tar den bakerste boka i bunken, så du skal få en som ingen har tafsa i og deretter flekker du opp Akade-
mika-appen. Ingen skal tro at du ikke er rutta på kupongkjøret. Kanskje like greit å bare ta med nøtte-
skall boka nå, først som sist. Selvsikkert trapper du opp i kassa med den smellfeite boka til over 1000kr 
(dæven den blir å se nydelig ut i bokstativet) og den knøttlille boka til minst halvparten. 

Han i kassa sier at pensumboka er på 5 % rabatt. Fantastisk, dagen kan jo ikke bli bedre?! «Derfor kan du 
ikke bruke appen.» Et slag i trynet. Deretter ser han på nøtteskallboka fra 2021 og meddeler at den boka 
er ny, så den kan heller ikke legges inn i appen. Dersom det forrige var et slag i trynet, må dette være et 
spark i nedre region. 

«Åja ok» sier du. For hva annet skal du gjøre? Bøkene kommer du til å måtte kjøpe uansett og de er ikke 
billigere noe annet sted. Så du lar Akademika kalle deg bitchen sin og deretter takker du pent.

Wtf Akademika, tror ærlig heller jeg vil ha fullpris enn lusne 5 % når poenget med rabatten tilsynelaten-
de kun er å unngå at vi bruker apen.
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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! 

Lørdag 25. september 
Tekst: Marte Kirkerud
              Hans Tastad
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Intervju med tidligere saksbehandlere 
i Jusshjelpa
Tekst: Constantin Moses Rust
Foto: Privat

Jusshjelpa søker nå nye saksbehandlere. Søknadsfristen er satt til 6. mars, 
med oppstart i august 2022. I den sammenheng har jeg intervjuet to av våre 
tidligere medarbeidere.

Tord Karlsen

Hva driver du med til daglig?

 Til daglig arbeider jeg som påtalejurist.

Når jobbet du i jusshjelpa?

 Jeg startet hos Jusshjelpa høsten 2018, og takket av julen 2019. Jeg var dermed del av  
 det siste kullet som arbeidet helt pandemifritt på Jusshjelpa.

Hvilke rettsområder jobbet du med i jusshjelpa?

 Jeg var del av arbeidsgruppe to, og arbeidet da med arbeidsrett, barnerett, trygderett 
 og pengekrav. Arbeidsrett utgjorde den største saksmengden og ga meget praktisk 
 erfaring. Barneretten ledet til møte med svært sårbare klienter, og var god trening i å 
 møte mennesker i krise.

Hvilke erfaringer fra jusshjelpa har du fått bruk for senere i arbeidslivet?

 Tiden min i Jusshjelpa ga meg en mengde erfaringer jeg har hatt nytte av i arbeidsli 
 vet. For det første får man en grundig erfaring med praktisk juss gjennom saksbe
 handlingen. For det andre fikk jeg god erfaring med å håndtere mennesker i en my
 riade av situasjoner, og var nødt til å formulere jussen på en måte som var forståelig 
 for dem. For det tredje lærte jeg å prioritere arbeidsoppgaver, både hva angikk sakene 
 seg i mellom og i balanseringen med studiet. Alle disse erfaringene har fulgt meg 
 videre i arbeidslivet; praktisk juss er fortsatt del av min saksbehandling, prioritering av 
 arbeidsoppgaver er viktig i påtalearbeid, og når aktoratene utføres er jo flertallet av 
 dommerne mennesker som må forklares jussen.
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Ina Lothe Olsen

Hva driver du med til daglig?

 Til daglig arbeider jeg som påtalejurist.

Når jobbet du i jusshjelpa?

 Jeg jobbet i Jusshjelpa fra januar 2019 frem til juni 2020. 

Hvilke rettsområder jobbet du med i jusshjelpa?

 Arv, familie, ugift samliv og utlendingsrett.

Hvilke erfaringer fra jusshjelpa har du fått bruk for senere i arbeidslivet?

 Først og fremst opplever jeg at arbeidsgiver ser på det som en fordel at man har 
 erfaring fra tidligere, både når det gjelder å jobbe med juss i praksis og at man har hatt 
 klientkontakt. Min erfaring fra Jusshjelpa har bidratt til å gjøre meg litt tryggere i rollen 
 min som advokatfullmektig, ettersom jeg allerede har fått en del trening i å ha egne 
 klienter, følge opp saker og overholde frister. I tillegg har måten jeg jobber på i dag 
 noen likhetstrekk med måten vi jobber på i Jusshjelpa, og dermed har ikke alt vært like 
 ukjent. Dette gjør naturligvis arbeidshverdagen noe enklere. 
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Jus’t Eat!
Tekst: Anna B. Lagaard
Foto: Privat

Er du som meg, og alt har begynt å planlegge for 17.mai og tapasbord? I så 
fall vil du like denne utgaven av Jus’t Eat, for jeg skal nemlig gi deg oppskriften 
på den ultimate tapasrett, som garantert vil forårsake tom tallerken og aner-
kjennende nikk. I dag skal vi lage minipizza med grønnkål og chevre (navnet 
klinger ikke sånn kjempebra, jeg vet). Retten er sinnsvakt god, sinnsvakt enkel å 
lage, og sunn etter min bok. 

Ingredienser: 

• 1 rull ferdig pizzadeig (for den som liker det lett, om du vil briljere kan 
du selvfølgelig lage egen deig)

• 1 pakke grønnkål (jeg har brukt fersk, vil tro det blir litt dvaskt med 
frossen) 

• To gode never valnøtter eller nøtt etter egen preferanse (pinjekjerner 
funker og)

• 1 granateple
• 1 pakke chevre
• Litt smør
• Litt olivenolje
• Litt honning

GRØNNKÅLPIZZA
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Dette gjør du:

1. Sett på ovnen på vanlig pizzagrad (ca 225 grader,  
 over/under-varme)

2. Rull ut pizzadeigen, og bruk et rundt redskap til å  
 lage ringer i deigen (Mummikopp er perfekt)

3. Fjern overflødig deig fra brettet. 

4. Smør deigsirklene med litt olivenolje 

5. Vask grønnkål og stek i et par spiseskjeer med   
 smør (se bilde for hva som er ønsket resultat)

6. Når grønnkålen er ferdig stekt, dander den på   
 pizzabunnen

7. Kutt chevre og valnøtter i små biter, og legg på   
 toppen av grønnkålen

8. Fullfør verket med litt honning, og sleng hele kala 
 set i ovnen

9. Stek til ferdig (ca 10-15 min)

10. Separer granateplekjerner fra resten av granate  
 plet. Om du ikke har gjort dette før anbefaler jeg å 
 google for tips til hvordan gjøre det smooth. 

11. Ta pizzaene ut av ovnen, dryl på noen granateple 
 kjerner og server til måpende venner 😊 

Det går så klart å lage pizzaen i vanlig, stort format og, 
men det blir litt mer ulekkert å servere i tapaslag. 

BON APPLE FEET




