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REDAKTØRENES ORD

Nå er det endelig tid for årets siste og koseligste utgave, nemlig juleutgaven! 
I denne utgaven garanterer vi julestemning med den årlige akevitt-reviewen 
til Gudbrand og Johanne, oppskrift på julegeiter og datingtips for mørketiden. 
 
Vi har også solid faglig innhold med artikler om VM i Qatar, humanitærrett og 
snøkrabbedommen. Her er det jul og faglig påfyll i skjønn forening! 

Vi som redaktører har én oppgave til dere jussvenner i julen og det er at dere 
kobler helt av, for våren blir energikrevende! Neste semester starter med et 
pang med Arbeidslivsdagene, Isbjørnballet, Levitur, masse fester, nye styrer i 
foreningene and the list goes on. Også ordinær eksamen da hehe ... Da skal 
vi koronakulla få svingt oss på Kraft! For en vår vi går i møte. 

Men først – jul!! Masse masse lykke til på eksamen godtfolk, dette nailer dere. 
Ring julen inn med juleutgaven og nyt resten av desember <3

Stor juleklem fra Erik og Frida 

Erik Amundsen
Redaktør

 3. avdeling

just@juristforeningen.eu
tlf. 980 11 424

Frida J. Lindegaard
Redaktør

3. avdeling

just@juristforeningen.eu
tlf. 948 97 868
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Av Ida Margrethe Fause, JuVel-sjef 2022 Foto: Privat

JuVel-aksjonen

Siden det var jeg fikk gleden av å være Ju-
Vel-sjef i år, var det klart at årets innsamling 
måtte gå til et formål jeg og veldig mange an-
dre på studiet liker, nemlig tur og friluftsliv. 
Flere har flyttet til Tromsø nettopp på grunn 
av den flotte naturen og nær beliggenhet til 
uendelig med råe fjelltopper. Da er det be-
tryggende å vite at det er noen som stiller 
opp dersom uhell skulle skje, spesielt for alle 
bekymrede foreldre som sitter sørpå og ikke 
helt vet hva dere holder på med oppe i nord.  

Alt utstyret til Folkehjelpa er finansiert gjen-
nom sponsorer, dugnadsarbeid og bidrag 
fra veldedige formål. I tillegg er alt mannska-
pet deres helt vanlige folk som bruker friti-

den sin på å rykke ut på redningsoppdrag. 
2022 er frivillighetens år – derfor er det ek-
stra fint å gi et bidrag til alle ildsjelene som 
alltid stiller opp på kort varsel, uavhengig 
av vær, tid på døgnet og krevende forhold. 

De siste årene har folkehjelpa opplevd en 
økning i antall redningsaksjoner på vin-
teren, spesielt på ski og toppturer. Med 
stadig flere oppdrag i alt slags vær, ofte i 
krevende lende og kompliserte forhold, 
har organisasjonen behov for bedre utstyr. 
Pengene fra innsamlingen skal brukes på 
en vinterpakke som skal gjøre mannska-
pet i folkehjelpa mer selvstendig og i stand 
til å løse krevende redningsoppdrag. 

I uke 46 arrangerte Juristforeningen JuVel-aksjonen 2022, som er jussens årlige velded-
ighetsinnsamling. Inntekene fra årets innsamling gikk til Norsk Folkehjelp Tromsø, en 

100 % frivillig organisasjon som står på daglig beredskap for alle byens turgåere. 
Gjennom vippskonkurranser, bidrag på 10 000 kr fra vår hovedsponsor, advoka-
tfirmaet CMS Kluge, bingo med helt rå premier og traffic light party på Driv fikk vi 

samlet inn hele 40 389 kr! 
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JuVel-komiteen har brukt mye tid på plan-
legging og gjennomføring, derfor var det 
ekstra gøy at aksjonen ble en stor suksess. 
Uka startet med stand og vippskonkur-
ranse utenfor teorifagkantina, før Norsk 
Folkehjelp holdt et spennende foredrag 
om hvordan de gjennomfører redning-

saksjoner, og fortalte om små og store 
utrykninger de har hatt de siste årene. 
Særlig bingoen på Driv gikk over all forventning, 
der 150 spillegale studenter og de komiske 
bingovertene Lasse og Edvard sørget for at vi 
samlet inn 18 530 kr og knuste alle tidligere 
rekorder! Aksjonen ble avsluttet med fest på 
Driv, der grønne, røde og et par gule trøyer 

fikk svinget seg på dansegulvet for en god sak. 

Vi har fått mange positive tilbakemelding-
er i ettertid av aksjonen, og det virker som 
flere sitter igjen med en bedre forståelse av 
hvor viktig innsatsen Norsk Folkehjelp er for 
hele turmiljøet i Tromsø. Takk til alle spon-
sorer for flotte premier og alle som har stilt 
opp på arrangementene. Det har vært en 
glede å ha dette vervet, og jeg gleder meg 
til å se hva neste års JuVel-sjef finner på.
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CMS is an international law firm  
that helps clients to thrive through  
technical rigour, strategic expertise  
and a deep focus on partnerships.

cms.law

Stavanger | Oslo | Bergen | Hamar

cms.law/karriere 



JUS´T7

CMS is an international law firm  
that helps clients to thrive through  
technical rigour, strategic expertise  
and a deep focus on partnerships.

cms.law

Stavanger | Oslo | Bergen | Hamar

cms.law/karriere 

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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Det er mye som er feil med den overskriften. 
For det første verken er eller skal fotball-VM 
være noe juletradisjon. Årets fotball-VM ble 
sparket i gang 20. november og varer til 18. 
Desember. Det er jo feil i seg selv. For det 
andre spilles VM i Qatar. Hvem ved sine fulle 
fem kunne finne på å tenke at det var en god 
ide? Fotballnasjonen Qatar liksom, med alle 
fotballegendene og et kvinnelandslag som 
forsvant for et par år siden. For det fjortende 
(det er mye feil jeg hopper over her) er Qa-
tar et land hvor menneskerettighetene står 
såpass svakt at FIFA bør ha holdt seg for god 
til å premiere landet med verdens største 
sportsbegivenhet. Forberedelsene før dette 
verdensmesterskapet har kostet mer enn 
svette og tårer, for altfor mange mennesker.

Av Regine Kaspara Sæther Rostad

Årets nye juletradisjon: 
Fotball-VM i Qatar

Fotball-VM 2022
• Årets VM er det 22. verdens-

mesterskapet i fotball for 
herrer

• Mesterskapet avholdes fra 
20. november til 18. desem-
ber i Qatar

• Sist Norge var med i Fot-
ball-VM var i 1998

• Mesterskapet har 32 kval-
ifiserte landslag, der Dan-
mark er det eneste nordiske 
bidraget

• Brasil, Belgia og Argentina  
topper FIFA-rankingen (per. 
16/11), og er blant favorit-
tene til å ta seieren hjem

Når ble menneskerettighetsbrudd og 
festfotball = julestemning? 

Det ble aldri det. Skal vi synge Waka Waka og Alt for Norge 
(vi kan jo late som vi er kvalifisert) mens vi går rundt grana? 
Ta et lite adventsvers om migrantarbeidere og svette utø-
vere hver søndag? Du lurer kanskje på hvorfor denne fes-
ten plutselig skal gå av stabelen nærmere nyttår. Svaret er 
at landet ikke er noe egnet sted for høy puls og bevegelse.
Fotball-VM skal være på sommeren, så er det herved opplest og ved-
tatt for enhver fremtid. Det har alltid vært på sommeren, bør være 
på sommeren og skal være på sommeren. Vi har ferie på sommeren, 
forhåpentligvis litt godvær, og kanskje muligheten til en sjelden 

Foto: Pexels

Foto: Pixabay
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En fullstendig unaturlig
VM-destinasjon

Foto: Pexels (Finner du Qatar?)

helgetur for å se noen av verdens aller beste spillere live. Men på sommeren i Qatar er det opp 
mot 50 grader, og en gjennomsnittstemperatur på dagtid på 40 grader i juli måned. Jeg sjekket 
temperaturen i Doha, Qatar akkurat nå, en kjølig novemberdag. Den viste 34 (varme)grader. 
Ingen gidder å se kamper hvor dommeren blåser hvert 5. minutt for å tørke banen for svette og 
helle nytt vann i alle de dehydrerte kroppene. Noen gidder kanskje det, men poenget står seg. 

Det var 22 personer i det internasjonale 
fotballforbundet FIFA som i 2010 tildelte 
årets VM til Qatar. Det var 22 menn, om du 
lurte. Fire andre nasjoner søkte også om 
å få avholde VM, men den desidert dårlig-
ste kandidaten dro det lengste strået foran 
nasjoner som Australia og USA. Allerede 
her begynner det å skurre, men det kom-
mer mer. 16 av de 22 mennene som tok 
denne elendige avgjørelsen er senere blitt 
suspendert, siktet eller fengslet.1 Det skulle 
forresten vært 24 menn, men to av dem ble 
suspendert på grunn av korrupsjonsmistank-
er et par uker før stemmene skulle gis.
 
Qatar ligger i Midtøsten og har under 900 
000 innbyggere med Qatarsk statsborg-
erskap. Landet har et flateinnhold så vidt 
større enn Kautokeino og har aldri kvali-
fisert seg til et VM noen gang. Det er ingen 
stor nasjon, ei heller en stor fotballnasjon.

1 Holt, M., Folkvord, M. S. & Strøm, O. K. (2019). 22 edsvorne menn bestemte at Qatar skulle få VM. Slik har det gått med 
dem: suspendert, siktet, fengslet. VG. https://www.vg.no/sport/fotball/i/awawn5/22-edsvorne-menn-bestemte-at-qatar-skulle-faa-
vm-slik-har-det-gaatt-med-dem-suspendert-siktet-fengslet 
2 Ekeland, H., Hussain, H., Halkier, E. & Grefve, D. (2022). Landslaget som forsvant. NRK. https://www.nrk.no/sport/xl/land-
slaget-som-forsvant-1.16142455 
3 (2022). NTB. https://www.vg.no/sport/i/bgmqvA/supportere-fra-alle-vm-land-paaspanderes-gratis-reise-maa-omtale-qa-
tar-positivt

Qatars kvinnelandslag er ikke rangert av 
FIFA. Siden 2014 har de ikke spilt en eneste 
offisiell kamp.2 Det kan vel diskuteres om 
de i det hele tatt har et kvinnelandslag, 
eller om de samler sammen en gruppe 
jenter til noen treningskamper her og der, 
putter på dem landslagsdrakter og viser 
verden at de satser iherdig på kvinneidrett.
 
Qatar har til og med innsett selv at de ikke 
passer helt som verter. De har tilbudt rundt 
1600 personer å komme gratis til VM-
sluttspillet, mot at de skryter av mesterskapet 
på sine sosiale medier.3 Da har du gitt opp å 
bli likt på et ærlig grunnlag. Det er ikke det 
at strategien vil fungere altså. Du kan godt 
betale en gjeng for å si at makrell i tomat er 
digg, men det blir ikke digg av den grunn. Det 
er det ingen som går rundt og tror heller.

Arbeidernes menneskerettigheter
Det er kanskje her det blir mest seriøst. 
Qatars befolkning består av rundt 90 % mi-
grantarbeidere uten Qatarsk statsborger-
skap. Antallet har økt betraktelig inn mot VM. 
De bygger infrastruktur, jobber som sjåfører 
og sikkerhetsvakter. Arbeiderne kommer 
fra flere av verdens fattige hjørner, deri-
blant Filipinene, Egypt, Bangladesh og Nepal.
 
Qatar var som nevnt ikke rustet for å være 
vertsnasjon da de fikk tildelt mesterskapet 
i 2010. Det har siden blitt bygget stadioner, 
veier, jernbane og t-bane, for å nevne noe. 
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Menneskerettsorganisasjonen Amnesty In-
ternational skriver i sin rapport Unfinished 
business: what Qatar must do to fulfill their 
promises on migrant workers’ rights  om 
tvangsarbeid, utnyttelse og overgrep mot mi-
grantarbeiderne som klargjør det lille landet 
for den store sportsbegivenheten.4 Ifølge rap-
porten sliter tusener av arbeidere med å få ut-
betalt lønnen sin, få hviledagene de har krav 
på, ha trygge arbeidsforhold og få kompen-
sasjon for brudd på menneskerettighetene.
 
Mange migrantarbeidere har også mistet livet 
siden tildelingen av mesterskapet i 2010. For-
skjellige kilder opererer med ulike tall, men det 
virker å være bred enighet om at det gjelder 
flere tusen mennesker. Enda flere har fått 
alvorlige helseplager. En del av dødsfallene 
fremstår som såkalte mistenkelige dødsfall, og 
Qatar har blitt kritisert for manglende og util-
strekkelige undersøkelser og etterforskning.
 
Å stå opp mot denne uretten skal heller 
ikke gjøres lett, da migrantarbeiderne ikke 
får fagorganisere seg i Qatar. Det følger av 
FNs konvensjon om sosiale, økonomiske og 
politiske rettigheter (kjent som ØSK) artikkel 
8 at alle har rett til å danne fagforeninger og 
tilslutte seg dem etter eget ønske. Dette er 
altså i seg selv et klart brudd på arbeidernes 
internasjonale menneskerettigheter. 

4 (2022). https://amnesty.no/vm-kan-bli-ett-av-idrettshistoriens-morkeste-oyeblikk
5 Lysa, C. (2019, 28. oktober). Kvinners rettigheter i Qatar. Store Norske Leksikon. Hentet 17.11.2022. https://snl.no/Kvin-
ners_rettigheter_i_Qatar 

Likestilling og homofiles 
rettigheter
Også denne overskriften er nok noe mis-
visende, ettersom Qatar mangler begge del-
er. 

Det er ikke bare arbeidernes grunnleggende 
rettigheter som tråkkes på. Retten til likhet og 
til ikke å bli diskriminert er sentrale mennes-
kerettslige prinsipper som blant annet følg-
er av FN-pakten. Men dersom du er homo-
fil i Qatar, kan du straffes med inntil syv års 
fengsel. Straff for å elske et medmenneske er 
en grei indikator på hvordan det står til med 
menneskerettighetene i landet. 

Kvinners rettigheter er heller ikke noe Qatar 
kan skryte av. I 2017 ble Qatar rangert som 
nr. 130 av 144 land i World Economic Forums 
likestillingsrapport. Det er ca. halvparten så 
mange kvinner som menn som er aktive i 
arbeidslivet. Grunnloven deres sier riktig-
nok at skjønnsbasert diskriminering ikke skal 
finne sted, men det er haugevis med grunn-
lovsstridig lovgivning.5 Blant annet må ugifte 
kvinner under 25 år ha tillatelse av vergen sin 
for å reise ut av landet. Tilsvarende alders-
grense for menn er 18 år. Menn er også gitt 
muligheten til stor kontroll over sine koner, 
etter familieloven. De kan for eksempel nek-
te konene sine å fullføre utdanningen sin om 
det hindrer henne i å utføre familiære plikter. 
Kvinner fikk ikke stemmerett før i 1999 og er 
også soleklart underrepresentert i politikken 
i dag. 

Endring krever at noen tar 
kampen
Ordet «sportsvaske» ble årets ord i 2021, 
kåret av Språkrådet. Problemet er med andre 
ord høyst aktuelt. Sportsvasking innebærer at 
et land, et område, en organisasjon, grupper 
eller enkeltpersoner utnytter idrettens popu-
laritet. Qatar bruker fotballens positive asso-

Foto: Pexels
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siasjoner og følelser til å flytte fokuset vekk 
fra egne kritikkverdige forhold. Det er fak-
tisk ganske lett å gå i fellen, når et land man 
knapt har hørt om plutselig blir vertskap for 
årets sportslige høydepunkt. Det krever sitt 
å lede an i en kritisk motbevegelse. De neste 
avsnittene skrives som ren anerkjennelse av 
menneskerettighetsengasjement, og de pos-
itive virkningene det kan få.

Vårt eget kjære TIL (Tromsø idrettslag) har 
stått langt fremme i kampen for boikott av 
Qatar-VM. Vi var den første profesjonelle fot-
ballklubben i verden som oppfordret til boi-
kott av årets VM. Det er jeg personlig stolt 
av, som en fast TILhenger av mennesker-
ettigheter, og fast inventar på Alfheim stadi-
on annenhver søndag. TIL ble, sammen med 
president i Norges fotballforbund Lise Klave-
ness, tildelt Rettssikkerhetsprisen tidligere i 
år. Dette var blant annet for sitt arbeid mot 
sportsvasking og for menneskerettigheter. 
TILs tredjedrakt bærer fargene til Qatars 
flagg, og inneholder en QR-kode som send-
er deg til en nettside med mer informasjon 
om nettopp sportsvasking og mennesker-
ettigheter. 

I mars i år holdt Lise Klaveness et sterkt in-
nlegg på FIFA-kongressen, hvor hun sendte 
krass kritikk til FIFA og utvelgelsen av Qatar 
som vertsnasjon. Talen er i ettertid blitt både 
hyllet og kritisert, men det er ingen tvil om at 
Klaveness ikke står stille og ser på når noe 
går alvorlig galt for seg. Klaveness er dyktig, 
modig og en fotballpresident jeg synes vi bør 
være stolte av. Endring krever at noen tør å 
ta opp kampen på de store scener. 

Også det norske herrelandslaget, under 
ledelse av Ståle Solbakken, bør nevnes i 
denne sammenheng. Landslaget vårt stilte 
opp på kamp etter kamp i VM-kvalifiseringen 
med tydelige budskap knyttet til mennesker-
ettighetssituasjonen i Qatar. Fraser som “Hu-
man rights on and off the pitch”, “Fair play 
for migrant workers” og “Make the changes 
count” prydet t-skjorter under oppvarming 

og bannere et samlet landslag holdt bestemt 
opp foran seg. Sammen oppfordret de flere 
land til å heve stemmen for saken.

Klaveness skal forresten være til stede un-
der VM i Qatar. Hun er som sagt dyktig, 
modig og en stolthet for Norge som fot-
ballnasjon. I tillegg til dette er hun kvinne, 
homofil, engasjert, menneskerettighets-
forkjemper, korrupsjonsmotstander og 
tidligere kvinnelandslagsspiller. Pass godt 
på vår kjære fotballpresident i et land hvor 
kvinner, homofile, arbeidere, mennesker-
ettighetsforkjempere og kvinnelige land-
slagsspillere ligger sånn passe tynt an. 

Et videre perspektiv 
Det er flott at årets VM har skapt et enormt 
engasjement mot menneskerettighets-
brudd. Vi bør likevel ha i bakhodet at dette 
neppe er det første mesterskapet som tilde-
les på ukonvensjonelt grunnlag. Det er kan-
skje for mye å håpe på at det blir det siste 
også.

Arrangeringen av VM i Brasil i 2014, hvor 
temperaturene for så vidt heller ikke er så 
fotball-vennlige, innebar blant annet tvangs-
flytting av fattige brasilianere. Kritiske brasil-
ianske demonstranter ble håndtert med 
gummikuler og tåregass i Rios gater. Det fikk 
beskjeden oppmerksomhet, fordi fotballen 
var kommet hjem til den største fotballnas-
jonen av dem alle. 

Under VM i Sør-Afrika la politimyndighetene 
ned forbud mot alle demonstrasjoner under 
VM. Gateselgere og småforetak ble kastet ut 
fra områdene rundt fotballarrangementer, 
og dermed fratatt sitt levebrød. Ytringsfri-
heten ble truet på flere områder, deriblant 
av FIFAs vilkår om at journalister måtte frastå 
fra å skade mesterskapets anseelse, om de 
skulle få slippe inn på de offisielle presse-
konferansene. Men VM ble endelig arrangert 
i Afrika. 
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Disse mesterskapene er uheldigvis bare eksempler, og ingen uttømmende liste. Poenget er 
ikke å normalisere menneskerettighetsbrudd, men at vi bør være bevisste på at problemene 
strekker seg utover Qatars grenser. 
Det er et større bilde, men om Qatar kan være dette bildets blikkfang, så kjør.  

Fjerde søndag i advent spilles VM-finalen. Skal du se på? 

Adventsversene vol. 2
•	 Så	tenner	vi	ett	flomlys	i	kveld,	vi	tenner	det	for	idrettsglede.	Det	står	og	skinner	for	seg	
selv,	og	heterofile	menn	som	får	lov	til	å	være	til	stede.	Så	tenner	vi	ett	lys	i	kveld,	vi	tenner	det	
for	glede.
•	 Så	tenner	vi	to	flomlys	i	kveld,	to	lys	for	et	landslag	for	kvinner.	De	står	og	skinner	for	
kun	seg	selv,	 fordi	 ingen	landslaget	finner.	Så	tenner	vi	 to	 lys	 i	kveld,	vi	 tenner	dem	for	fot-
ballkvinner.
•	 Så	tenner	vi	tre	flomlys	i	kveld,	tre	lys	for	migrantarbeiderne	som	faktisk	vendte	hjem.	
De	står	og	skinner	for	seg	selv,	og	for	dem	som	kun	kom	frem.	Så	tenner	vi	tre	lys	i	kveld,	vi	
tenner	dem	for	arbeiderne.
•	 Så	tenner	vi	fire	flomlys	i	kveld,	fire	lys	for	endring.	De	står	og	skinner	for	seg	selv,	og	oss	
som	er	til	stede.	Så	tenner	vi	fire	lys	i	kveld,	fire	lys	for	en	bedre	verden.	

Førsteklasses 
juridisk bistand 
siden 1923 

Samtidig er vi aller mest opptatt av å 
se fremover – og å bli litt bedre for hver 
dag som går. For å klare det trenger vi 
hele tiden nye dyktige talenter. 

Den beste måten å finne ut om en 
 karriere som forretningadvokat er noe 
for deg, er å starte med et trainee-
opphold. Som trainee hos oss får du i 
en periode på fire til seks uker jobbe 
på samme måte som en fullmektig. 
Alle våre  traineer blir selvsagt inkludert 
i både de faglige og sosiale arrange-
mentene. 

Les mer om dine muligheter hos oss på 
wr.no/karriere

I snart 100 (!) år har vi levert 
advokattjenester innen en rekke 
ulike  fagområder, fra noen av 
landets dyktigste  advokater. 
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opphold. Som trainee hos oss får du i 
en periode på fire til seks uker jobbe 
på samme måte som en fullmektig. 
Alle våre  traineer blir selvsagt inkludert 
i både de faglige og sosiale arrange-
mentene. 

Les mer om dine muligheter hos oss på 
wr.no/karriere

I snart 100 (!) år har vi levert 
advokattjenester innen en rekke 
ulike  fagområder, fra noen av 
landets dyktigste  advokater. 

Av Ragnhild Eidissen

Karriereportalen 2022!

Årets arrangementer i Karriereportalen: 

Foredrag med Marius Løken

I	begynnelsen	av	november	2022	ble	årets	karriereportal	avholdt	i	regi	av	CF	Portal.	Karriere-
portalen	er	et	arrangement	over	flere	dager,	hvor	vi	arrangerer	ulike	foredrag	og	en	karrier-
ekveld	på	et	av	byens	hoteller.

Karriereportalen er et arrangement som ønsker å legge til rette for at jusstudentene skal 
kunne få en oversikt over ulike muligheter som finnes etter endt studium. Formålet er å 
inspirere og få ned karakterpresset ved fakultetet, og samtidig vise det brede fagfeltet som 
finnes for ferdigutdannede jurister. Ved årets karrierekveld ønsket vi derfor å fokusere på 
offentlige aktører, og er veldig fornøyde med at alle aktørene som møtte opp.

Karriereportalen ble startet med foredrag av 
Marius Løken. Marius Løken overlevde det som 
blir omtalt som «Halloween-drapet» i Oslo. Han 
holder foredrag hovedsakelig om psykisk helse 
og hva som har motivert han til å komme seg 
opp på beina etter den traumatiske hendelsen. 

Grunnen til at vi ønsket å invitere Marius, var for 
å vise studentene hvordan møtet med rettsves-
enet kan være, når man ikke har kjennskap til 
jussen fra før. Dette var veldig lærerikt og viste 
studentene ikke bare hvor viktig det er å kunne 
den materielle jussen, men også hvor viktig det 
er å hjelpe et menneske i en sårbar situasjon. 
Marius la stor vekt på at hans advokater hadde 
vært forståelsesfulle og virkelig tatt vare på han 
gjennom hele prosessen.  
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Karrierekvelden

Foredrag med Haavind

Foredrag med Politiet

Siste foredrag i karrierportalen ble holdt av CF´s 
hovedsponsor, Haavind. Foredraget ble holdt av se-
nioradvokat Benita Tobiassen og advokatfullmektig 
Ørjan Foldøy. De kom hit for å fortelle om hvordan 
det er å jobbe som prosedyreadvokat i ett av Norg-
es fremste prosedyremiljø. Foredraget tok for seg 
hverdagen som prosedyreadvokat fra A fra Å. Det 
ble snakket om alt fra saksforberedelser, til hva som 
skjer i retten og hvordan man får en best mulig pre-
sentasjon. 

Vi håper dette var lærerikt for alle som deltok og 
ikke minst inspirerende for de som kunne tenkt seg 
å jobbe som prosedyreadvokat!

Karrierekvelden er karriereportalens hove-
darrangement, og ble arrangert torsdag 
3.november på Radisson Blu i Tromsø sen-
trum. Arrangementet var en stor suksess 
med mange påmeldte og mange spen-
nende aktører. Da vi hadde fokus på offent-
lige aktører, er vi veldig glade for at de offen-
tlige aktørene utgjorde en overveiende del 
av alle som stilte opp.

Karriereportalens andre foredrag ble holdt av en poli-
tiadvokat og en politijurist som jobber i politiet i Tromsø. 
De tok for seg hvordan en arbeidshverdag som politiad-
vokat er, hvilke arbeidsoppgaver de står ovenfor og hvil-
ke utfordringer som følger med jobben. 

Et veldig spennende foredrag, som virkelig ga et godt 
overblikk i hvordan det er å jobbe i politiet. Vi håper 
dette var en fin mulighet for de studentene som har in-
teresse av å jobbe i politiet, men også til de som egentlig 
ikke helt vet hva en politiadvokat jobber med!
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 Karrierekvelden er ment å være et lavterskel-arrangement med fokus på at studentene skal 
bli kjent med mulighetene som finnes etter endt studium. Det er ikke ment at studentene 
som deltar skal forberede noe i forkant av arrangementet og arrangementet passer godt for 
alle jusstudenter, uansett hvor langt du har kommet i studieforløpet!

For å få et så innholdsrikt arrangement som mulig, delte vi studentene opp i grupper, hvor 
gruppene fikk hver sin tur på hver stand. Dette fungerte veldig bra, og resulterte i godt ut-
bytte for både aktører og studenter. I tillegg til dette ble det servering av pizza og trekning av 
premier!

På vegne av CF Portal vil vi takke alle studentene som deltok, alle aktørene, sponsorer og 
Radisson Blu Tromsø for leie av lokalet. 

Aktørene som deltok: 
Haavind, PwC, Wiersholm, Wikborg Rein, Elden Tromsø, Gatejuristen, 
Sparebanken, Det Juridiske fakultet ved UiT, Skatteetaten, forbrukertilsynet, sivilombudet, 
politiet og Tromsø kommune. 

Vi gleder oss til å se alle igjen på Karriereportalen 2023!
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Fem på Jurfak! Jul
Av Frida Jacobsen Lindegaard

Foto: Privat

Navn & avdeling:

1. Favorittjulefilm? 

2. Hva spiser du på jul-
aften? 

3. Hva er det verste med 
jula?

4. Hva ønsker du deg i 
julegave?

5. Favorittjulesang? 

Eirik Arctander
1.avdeling   

How the grinch stole 
christmas.

Ribbe og potet.

Mas og stress.

En A på eksamen til som-
mern.

Dean Martin – Let it snow!

Marte Skjæggerud
2. avdeling

Vanskelig, men “hjelp, det 
er juleferie!» e en klassiker 
hjemme hos oss.

Ribbe med masse digg 
tilbehør!

Noe av det verste e alt 
stresset rundt og før jul, så 
roa det sæ i romjula. Det 
e jo og dessverre ofte en 
vanskelig tid for mange, 
noe man bør husk på. 

Vin, pensumbøker og 
mat😊

Himmel på jord. 
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Lasse Brustad Horn
3. avdeling

Forrest Gump.

Ribbe og pinnekjøtt.

At den ikke vare evig.

Gode tall til sensorbingo-
en!

Fairytale of New York.

Vilja Skjæran
4.avdeling

The Holiday. 

Ribbe.

Når den e over. 

Joggesko fra Hoka.

Himmel på Jord av Kurt 
Nilsen! 

Emilie Klaveness
3. avdeling

Alene hjemme.

Pinnekjøtt og verdens bes-
te karamellpudding laget 
av pappa!

Man legger ekstra godt 
merke til de som ikke er 
her lengre.

Ullundertøy.

Mistletoe og Christmas 
love av Justin Bieber.
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I tredje etasje på PJ er det en perfekt har-
moni mellom rolige studenter som leser, 
flinkiser som diskuterer morgendagens 
seminaroppgaver og fnisete vennegjenger 
som har en privat debrief av helgas even-
tyr i kaffepausene. Da jeg startet på jussen i 
2020 fant jeg fort ut at dette var the place to 
be, og jeg har sittet ved vindusraden siden.
  
Etter to år var det etablert en fast prak-
sis der kull 2020 sitter i tredje-etasje på 
PJ, mens kull 2019 sitter nede i kjelleren. 
Denne sedvanen har vi innrettet oss et-
ter. Derfor var sjokket stort da stadig flere 
studenter fra 4. avdeling trappet opp tid-
lig på morgenen og okkuperte alt som var 
av gode plasser. I tillegg bråkte de. Mye.
 
På førsteåret fikk vennegjengen min kalle-
navnet bråkebordet. Eller, det var kanskje 
bare én fyr som sa det én gang, men det er 
ikke poenget. Høsten 2022 fikk vi en reell 
konkurrent. Bråkeraden, aka hele 4. avdel-
ing. Høylytte diskusjoner om hvem som 
skal bli kastet ut av vennegjengen denne 
uka og utsagn som at «det er jo åpenbart at 
det må regnes som voldtekt dersom man 
blir pult i ræva» (åh, som vi gleder oss til 
strafferett neste år) har preget det en gang 
så harmoniske arbeidsmiljøet oppe på PJ. 
Noen vil til og med påstå at gjen-

Av Ida Margrethe Fause

Omg jus’t don’t

gen på fjerdeavdeling har ødelagt det.
 
Konsekvensen var at våre beste venner 
forlot oss, én etter én, til fordel for UB, kol-
lokviesalen på hus 1 og den stinkende hula 
av en lesesal ved rettssalen. Bråket vi ble 
utsatt for i høst var rett og slett ikke til å 
holde ut. Vi kunne kanskje kommet litt tid-
ligere på morgenen, punget ut 3000 kr for 
headset med støydemping eller gitt avkall 
på alt av sosial stimulering og satt oss på 
stille lesesal for å få litt arbeidsro. Men, nei. 
Rett skal være rett, og sedvanen skal følges.
 
Da jeg en uvanlig kald morgen i slutten av 
oktober fikk slept meg ut av senga og opp 
trappene til tredje etasje, måtte jeg innse 
nederlaget. Gjengen fra 4. avdeling hadde 
nok en gang inntatt alle plassene langs vin-
dusraden, og jeg ble forvist til noe så ned-
verdigende som et gruppebord. Det var 
siste dråpen. Samtlige av mine medstudent-
er sendte skulende blikk til inntrengerne, 
men uten nytte. De var kommet for å bli.
 
Det var likevel lys i enden av tunellen. Gleden 
var stor da kalenderen viste 1. novem-
ber og alle fra 4. avdeling skulle i praksis. 
Vi måtte ikke lengre klore på døra til PJ før 
det åpnet for å sikre en god plass. Førjuls-
freden og eksamensstresset senket seg, og 

Tidligere	 i	 høst	 gjorde	 NRK	 stor	 suksess	 med	 hu-
mor-serien	 «Norske	 beefer»,	 der	 norske	 kjendiser	
møttes	i	bokseringen	for	å	fremme	sin	side	av	landets	
mest	 legendariske	 krangler.	Det	 jeg	 skal	 skrive	om	nå	
rakk	 aldri	 å	 bli	 like	 alvorlig,	men	 det	 var	 farlig	 nære.

Eventuelle meninger i Omg jus ´t don ´t står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i 
debatten, står du fritt til å skrive et (mer eller mindre ampert) tilsvar i neste utgave.

JUS´T 18



JUS´T19

november ble plutselig årets lyseste måned. 
Dette kan kanskje virke litt antiklimaktisk, 
men vi kunne ikke føle oss helt trygge. Hva 
skjer når praksisen er over? Er det fare for 
tilbakefall av denne uheldige trenden? Er vi 
rett og slett underlagt et maktsykt regime?
Tvilen knytter seg til hva som er stiftelses-
grunnlaget for eiendomsretten oppe på PJ. 
Tvisten har gått for langt til at det kan være 
aktuelt å dele dette godet. Det finnes ingen 
avtale mellom partene, og det kan ikke påvis-
es at det foreligger en negativ servitutt. Hevd 
av plassen er uaktuelt, ettersom ingen av oss 
planlegger å bruke 20 år på PJ for å fullføre 
studiet. Dermed har jeg intet annet valg enn å 
drøfte det mest irriterende utsagnet en jusstu-
dent kan komme med; «først i tid, best i rett».
 
Fortrinnsrett etter hvor lenge man har gått på 
studiet ble påberopt under en diskusjon jeg 
hadde med en gjeng fjerdeårsstudenter i de 
sene nattetimer på Driv i høst. Det er uvisst 
om det var alkoholen som ga falsk selvtillit, 
men her skal rett være rett. Det er ingen au-
tomatikk i at de som har studert her ett år 
lengre kan se bort fra etablert praksis. Å gå på 
fjerdeåret gir ikke status som Lex Superior, og 
det er ikke rom for slike utvidende tolkninger. 

Å tolke stiftelsesgrunnlaget som at den som 
kommer først på morgenen, vinner rett den 
dagen, vil stride med den godt etablerte sed-
vanen som det tidligere er gjort rede for. 

Det anses uredelig å okkupere alle plassene 
oppe på PJ, når alle fakultetets normer tilsier 
at det er 3. avdeling som skal sitte der. Alle 
påstander om at min avdeling begynner å bli 
litt vel varme i trøya bortfaller, da det må leg-
ges avgjørende vekt på at kull 2019 har sittet 
i kjelleren i alle år, og ikke har vist seg i tred-
je etasje en eneste gang før høsten 2022.
 Etter en samlet vurdering er det klart at eien-
domsretten tilfaller kull 2020, og at 4. avdel-
ing ikke kan fortsette å sitte oppe på PJ. En 
sak har riktig nok alltid to sider, så kom gjerne 
med motsvar. Sannsynligheten for at noen 
av inntrengerne i det hele tatt leser dette er 
derimot lav. Dermed anser vi casen closed.
 
Avslutningsvis må det sies at det snart er 
jul, og i jula skal man være hyggelig, så her 
kommer en hilsen fra alle oss på kull 2020 til 
kull 2019; kom dere ned i kjelleren igjen <3 
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Av Erik Amundsen, redaktør

Foto: David Mark / Pixabay

Traktater & sedentære krabbearter:
Svalbard og havrett i plenum

I	2019	ble	et	 latvisk	rederi	straffedømt	for	ulovlig	snøkrabbefangst	
utenfor	Svalbard.	Retten	 tok	 imidlertid	 ikke	stilling	 til	 spørsmålene	
om	Norges	suverenitet	over	havområdene	rundt	Svalbard.	På	denne	
bakgrunn	har	rederiet	gått	til	sivilt	søksmål	mot	Staten	med	krav	om	
å	kjenne	 forbudet	mot	 fangst	ugyldig	på	grunn	av	strid	med	Sval-
bardtraktaten.

1   Innledning
Hverken tingretten eller Lagmannsretten ga rederiet medhold i kravet. I HR-2022-1988-U og 
HR-2022-1995-J kom henholdsvis ankeutvalget til at anken ble tillatt fremmet for Høyester-
ett, og Justitiarius Øie til at saken skulle behandles i plenum. Vi vil dermed få en prinsipiell 
avklaring fra Høyesterett om hvordan Svalbardtraktaten skal tolkes. Det er imidlertid ikke gitt 
at Høyesteretts syn stemmer overens med andre stater eller internasjonale domstolers syn 
på hva som er gjeldende folkerett. 

Spørsmålet retten blir nødt til å ta stilling til er hvorvidt likebehandlingsregelen i Svalbardtrak-
taten – som gir traktatpartene like rettigheter til ressursutnyttelse. – kun gjelder på fastlandet 
og ut til 12 nautiske mil fra grunnlinjen, eller om reglene også gjelder økonomisk sone og 
kontinentalsokkelen. Saken er av stor betydning, i det sistnevnte resultat vil medføre at Norge 
ikke lengre har grunnlag for å hevde rett til olje- og gass i kontinentalsokkelen og eksklusive 
fangst og fiskerettigheter. I artikkelen vil jeg drøfte problemstillingen Høyesterett nå skal be-
handle i plenum, og redegjøre for de sentrale rettskildene på området. 
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2.1   Svalbardtraktaten
Hvilke rettigheter andre stater har på og 
utenfor Svalbard er et folkerettslig spørsmål. 
Grunnlaget for Norges suverenitet over Sval-
bard er Svalbardtraktaten av 9. februar 1920. 
Traktaten er ratifisert av 55 stater. Etter artik-
kel 1 anerkjenner traktatpartene Norges «full 
and absolute sovereignity» over Svalbard. Ut-
gangspunktet er altså etter traktaten at Norge 
har territorialjurisdiksjon over Svalbard på lik 
linje som om det skulle vært fastlands-Norge. 

For å godta norsk suverenitet, er det imid-
lertid en rekke vilkår i traktaten som varetar 
de øvrige partenes interesser. Kjernen lig-
ger i artikkel 2 første ledd som fastsetter at 
traktatpartene har like rettigheter til fangst 
og fiske i territoriene spesifisert i art. 1, og 
deres «territorial waters». Etter artikkel 3 
første og annet ledd har partene videre like 
rettigheter til å utøve «all maritime, industri-
al, mining or commercial enterprises» både 
på land og i «the territorial waters». Da trak-
taten ble inngått i 1920 var territorialfarvan-
net den eneste havrettslige sonen som til-
hørte kyststaten. Utenfor lå åpent hav hvor 
enhver stat kan utnytte ressursene i havet. 

2.2   UNCLOS – Havrettslige 
        utgangspunkter
Folke- og havretten har utviklet seg mye fra 
1920. Hvorvidt traktaten må tolkes i tråd med 
utviklingen er spørsmålet Høyesterett skal ta 
stilling til. Den sentrale rettskilden på havret-
tens område er United Nations Convention on 
the Law of the Sea av 10. desember 1982 (UN-
CLOS/Havrettstraktaten). Traktaten er rati-
fisert av 167 stater og er uansett lagt til grunn 
å gi uttrykk for folkerettslig sedvanerett. 
Traktaten regulerer kyststatens rettigheter i 
ulike maritime soner utenfor landterritoriet. 

1  Falkanger, A. T. (2007). Noen folkerettslige problemstillinger i nordområdene–i fortid og nåtid. Lov og rett, 46(6), 323-344. 
Side 337-338.

Territorialfarvannet strekker seg etter UN-
CLOS art. 3 12 nautiske mil fra grunnlinjen. 
Kyststaten har her full jurisdiksjon, jf. art. 2, 
men skip har rett til uskyldig gjennomfart, jf. 
art. 17-32. Den eksklusive økonomiske sone 
strekker seg 188 nautiske mil fra territori-
alfarvannet, og dermed 200 nautiske mil fa 
grunnlinjen, jf. art. 55 og 57. Det følger av art. 
56 og 61 at kyststaten har jurisdiksjon over 
naturresurser på havbunnen og i havet i den 
økonomiske sonen. Kontinentalsokkelens ut-
strekning beror på en konkret geografisk 
vurdering, jf. art. 76. På sokkelen har kyststat-
en jurisdiksjon over ressursene på havbunnen 
(art. 77), men ikke i havet (art. 78). Rettigheter 
på kontinentalsokkelen vokste frem som folk-
erettslig sedvanerett etter 1945, mens retten 
til økonomisk sone oppstod på 70-tallet.1 

Det er ikke uenighet om at likebehandling-
sprinsippet etter Svalbardtraktaten gjelder 
i territorialfarvannet, men det er folker-
ettslig omstridt om regelen gjelder økono-
misk sone og kontinentalsokkelen. En rekke 
stater har konsekvent hevdet at Norge ikke 
har den suverenitet som følger av UNCLOS 
i den økonomiske sonen, og på kontinen-
talsokkelen. Norges syn er at traktaten ikke 
får anvendelse utenfor territorialfarvannet. 

2.3   Særlig om Fiskevernsonen ved                 
        Svalbard
Norges syn er imidlertid såpass kontroversi-
elt at staten istedenfor å opprette en «eksk-
lusiv økonomisk sone» rundt Svalbard, valgte 
å opprette en såkalt «fiskevernsone». Her 
hevder Norge rett til forvaltningen av fisk, 
og det skal ikke diskrimineres på bakgrunn 
av nasjonalitet ved tildelingen av fisker-
ettigheter. Norge kan dermed fremholde at 
jurisdiksjonsutøvelsen i området uansett ikke 
er i strid med likhetsregelen i Svalbardtrak-

2   Hvilke rettkilder regulerer rettighetene til fangst og fiske 
     utenfor Svalbard?
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ten. Opprettelsen skjedde ved forskrift 3. 
juni nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard, gitt 
i medhold av lov 17. desember 1976 nr. 91 
om Norges økonomiske sone. I tråd med øn-
sket om å unngå konflikt med andre stater er 
det heller ikke noe system for sanksjoner av 
brudd på bestemmelsene Norge fastsetter 
om fiskevernsonen. 

Kompetansegrunnlaget for å regulere fisket 
utledes altså fra retten til å opprette en ek-
sklusiv økonomisk sone etter UNCLOS. Når 
staten (etter Norges syn) har rett til å op-
prette en eksklusiv økonomisk sone utenfor 
Svalbard, må de også ha rett til å opprette en 
annen regulatorisk sone hvor staten har mer 
begrensede rettigheter, se Rt. 2006 s. 1498. 
Vi klarte imidlertid ikke å komme oss helt fri 
fra internasjonal kritikk ved opprettelsen av 
fiskevernsonen. I en artikkel i Ocean Develop-
ment & International Law heter det for eksem-
pel at sonen «has been an issue of interna-
tional dispute ever since» dens opprettelse.2  
Artikkelen fant imidlertid at reglene i sonen 
i høy grad ble respektert av utenlandske fis-
kere, til tross for fraværet av noen sanksjon-
strussel ved overtredelser.

3   Bakgrunnen for søksmålet:          
     Snøkrabbe I (HR-2019-282-S)
I Snøkrabbedommen i HR-2019-282-S var 
det tale om fangst av snøkrabbe i fiskevern-
sonen. Høyesterett kom i storkammer til at 
rederitet SIA North Star Ltd skulle dømmes 
for overtredelse av forskrift 19. desember 
2014 nr. 1836 om forbud mot fangst av 
snøkrabbe, jf. havressurslova §§ 61, 4 og 16. 
Påtalemyndigheten hadde anført at retten til 
å regulere fangst av arten fulgte av rettighe-
tene i fiskevernsonen (avsnitt 28). Høyester-
ett tok ikke stilling til anførselen, da de kom til 
at Norge hadde rett til å forvalte krabbearten 
etter kyststatens rettigheter på kontinental-
sokkelen, fordi krabben ble ansett som en 
sedentær art etter UNCLOS art. 77 nr. 4.

2  Hønneland, G. (1998). Compliance in the fishery protection zone around Svalbard. Ocean Development & International 
Law, 29(4), 339-360.

Høyesterett reiste to problemstillinger for 
å avgjøre saken. Den første dreide seg om 
hvorvidt snøkrabben var en sedentær art, og 
den andre om hvorvidt Svalbardtraktaten sto 
i veien for å straffe rederiet. Tingretten hadde 
kommet til at traktaten ikke fikk anvendelse 
utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen, mens 
Lagmannsretten fremholdt at rederiet kunne 
straffes uavhengig av traktatens geografiske 
anvendelsesområde (avsnitt 10 til 14). 

Høyesterett delte Lagmannsrettens syn på 
spørsmålet om forholdet mellom folker-
etten og havressurslova, og fant det dermed 
ikke nødvendig å ta stilling til hvorvidt Sval-
bardtraktaten gjaldt i området utenfor terri-
torialfarvannet eller ikke. Dette ble begrunnet 
med at straff for fangst uten gyldig dispensas-
jon fra fangstforbud uansett ikke var i strid 
med likebehandlingsregelen i Svalbardtrak-
taten art. 2 (avsnitt 83). Dersom rederiet og 
kapteinen på skipet hadde vært norske, ville 
de uansett blitt straffet da de hadde fangstet 
uten tillatelse. 

I avsnitt 80 ble det argumentert med at 
Høyesterett ikke trengte å ta stilling til om dis-
pensasjon for fiske skulle vært gitt til rederiet 
eller ikke, i det rederiet hadde anledning til å 
anlegge sivilt søksmål mot staten for å avklare 
hvorvidt forbudet var i strid med folkeretten. 

Rederiet gjorde nettopp dette. Tingretten og 
Lagmannsretten har imidlertid ansett vedta-
ket gyldig (TOSL-2020-149327 og LB-2021-
140830). Det gjenstår å se hvorvidt Høyester-
ett deler denne oppfatningen, men det er 
nok ikke søkt å anta at også de vil legge seg 
på linje med Norges utenrikspolitiske syn på 
spørsmålet og komme til at traktaten ikke 
gjelder utenfor territorialfarvannet. 
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I en artikkel i Lov og Rett drøfter Aage Thor Falkanger problemstillingen.  Det løftes frem ar-
gumenter for både Norges- og de protesterende staters syn.3 Falkanger kommer imidlertid 
ikke med noen bastant konklusjon. han nøyer seg med å bemerke at spørsmålet om fortolk-
ningen av traktaten vil «være en meget spennende sak for en dommer», selv om han ser det 
som «høyst usikkert» om Høyesterett noen gang vil ta fatt på det.4 Nå har Falkanger altså fått 
ønsket sitt oppfylt. 
 
4 Hvilken fortolkning av «territorial waters» er riktig?
4.1 Prinsipper for traktattolkning
Ordlyden i Svalbardtraktaten artikkel 2 (1) lyder som følger: 
 “Ships and nationals of all the High Contracting Parties shall enjoy equally the rights of  
 fishing and hunting in the territories specified in Article 1 and in their territorial waters.”

Spørsmålet om hvorvidt «terri-
torial waters» i Svalbardtraktat-
en art. 2 (1) og 3 (2) må forstås 
utvidende slik at likebehan-
dlingsregelen også gjelder kon-
tinentalsokkelen og den økon-
omiske sone, må løses ved en 
tolkning av traktaten. 

Wien-konvensjonen om trak-
tatretten av 1969 (VCLT/
Wien-konvensjonen) fastsetter i 
del III seksjon 3 regler for tolk-
ning av traktater. VCLT er ikke 
ratifisert av Norge, men store 
deler av den, inkludert reglene om traktattolkning antas å kodifisere sedvanerett, se. bl.a. HR-
2017-569-A avsnitt 44. VCLT art. 31 nr. 1 fastsetter hovedregelen for tolkning av traktat; den 
skal tolkes i «good fatih» i samsvar med ordenes alminnelige betydning («ordinary meaning») 
i konteksten av traktaten, og i lys av dens mening og formål. 

I kraft av at traktaten er en avtale mellom partene, er det prinsipielt partenes intensjon bak 
ordlyden som er avgjørende for hvordan den skal forstås. Dette går frem i dommen om Nav-
igational and Related Rights fra Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ). Her fremgår det at 
ordlyden skal forstås «in accordance with the intentions of its authors as reflected by the text 
of the treaty and the other relevant factors in terms of interpretation.».5  Som det implisitt 
følger av sitatet må man imidlertid ofte se hen til tolkningsfaktorer – som ordlyden i seg selv 
– som uttrykk for partenes omforente vilje. Det er altså en objektiv forståelse av traktatens 
ordlyd som er utgangspunktet for tolkningen når noen omforent partsvilje ikke går klart frem 
på annen måte av denne mellom partene. 

3 Falkanger, A. T. (2007). Noen folkerettslige problemstillinger i nordområdene–i fortid og nåtid. Lov og rett, 46(6), 323-344, 
på s. 338-339.
4 Op. cit., s. 339.
5  Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 213, avsnitt 
48.

Foto: Pixabay
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Det foreligger vel ingen tvil om at en objektiv 
forståelse av «territorial waters» tilsier at ret-
tighetene gjelder nettopp i de territoriale far-
vann – og ikke områdene som ligger utenfor 
dem. En slik forholdsvis enkel slutning er et 
tungtveiende argument for Norges forståelse 
av traktaten, i det det nettopp er «the ordi-
nary meaning» av ordlyden som er det viktig-
ste tolkningsmomentet etter Wien-konvens-
jonen. 

I Navigational and Related Rights fremgår det 
også prinsipielle uttalelser om hvordan visse 
uttrykk i traktater kan tolkes dynamisk. Ret-
tens resonnement bygde på: 
 “the idea that, where the parties have  
 used generic terms in a treaty, the par- 
 ties necessarily having been aware that  
 the meaning of the terms was likely to  
 evolve over time, and where the treaty 
 has been entered into for a very long  
 period or is ‘of continuing duration’, the  
 parties must be presumed, as a gener- 
 al rule, to have intended those terms to  
 have an evolving meaning.”6

ICJ uttaler her at hvor det foreligger en ge-
nerell formulering, som partene må ha vært 
innforstått med at kom til å utvikle seg over 
tid, må partene presumeres å ha ment at 
begrepet skulle fortolkes dynamisk hvor trak-
taten er inngått for en langvarig tidsperiode. 
Denne argumentasjonen kan tas til inntekt 
for en dynamisk fortolkning av «territorial wa-
ters», men den er ikke helt skuddsikker. For 
det første er ikke begrepet «territorial wa-
ters» særlig «generic». Begrepets innhold var 
klart definert både i 1920 og i dag.7  På denne 
bakgrunn er det også vanskelig å se at Norge 
og de øvrige stater har «been aware» over at 
havretten kom til å utvikle seg til å omfatte 
områder flere titalls ganger større enn dati-
dens territorialfarvann. På denne bakgrunn 

6 Op. cit., avsnitt 66.
7  I 1920 strakk territorialfarvannet seg bare 4 nautiske mil ut i havet. Norge godtok at ordlyden måtte forstås til å gjelde 12 
nautiske mil fra grunnlinjen da havretten ble endret på dette punkt.
8 Aegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1978, p. 3.
9 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgment, I. C. J. Reports 2003, p. 161, på s. 39.
10  Ruud & Ulfstein (2018). Folkerett, 5. utg. Side 165-166.

er det nok å dra den litt langt å hevde at par-
tene i Svalbardtraktaten hadde en intensjon 
om at «territorial waters» måtte forstås til å 
omfatte enhver ny sone som kom til å oppstå 
i havretten. 

På den annen side fremgår det også av VCLT 
art. 31 nr. 1 at ordlyden skal forstås i lys av 
traktatens «object and purpose». Regelen om 
likebehandling var nok helt essensiell for at 
andre stater skulle godta norsk suverenitet 
over Svalbard. Formålet med regelen er altså 
å sikre alle stater like rettigheter til utnyttelse 
av ressurser mv. innenfor området traktaten 
gir Norge suverenitet over. Eksklusive ret-
tigheter for Norge utenfor området som di-
rekte reguleres av traktaten kan derfor sies å 
harmonere dårlig med traktatens formål. 

4.2 Praksis fra internasjonale domstoler
Rettspraksis fra internasjonale domstoler og 
voldgiftsdomstoler trekker ikke i noen enty-
dig retning i spørsmålet om «territorial wa-
ters» skal fortolkes utvidende til å omfatte 
nye territorielle soner som kontinentalsokkel 
og økonomisk sone. I Hellas v. Tyrkia Aegean 
Sea kom ICJ til at kontinentalsokkelen var om-
fattet av en erklæring om jurisdiksjon.8  Det er 
imidlertid usikkert hvor mye man kan slutte 
fra dette i det erklæringen omhandlet om-
råder som «relates to the territorial status» 
- heller enn områder som er del av Hellas´ 
territorielle status.  

Dommen i USA v. Iran Oil platforms gir klarere 
holdepunkter. ICJ kom her til at ordlyden «ter-
ritories of the two High Contracting parties» 
måtte forstås til å omfatte også kontinental-
sokkelen og den økonomiske sone.9 Dette på 
tross av at konseptene ikke eksisterte på tid-
spunktet for traktatinngåelsen i 1955. Enkelte 
voldigftsavgjørelser kan på den anne side tale 
for motsatt resultat.10 
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Felles for materialet fra internasjonale dom-
stoler er imidlertid at traktatene som ble 
drøftet ikke inneholdt begrepet «territorial 
waters». Overføringsverdien til de rettslige 
konfliktene rundt havområdene rundt Sval-
bard er derfor begrenset. En ordlyd som kun 
er en formulering av territorium eller territori-
er gir et større tolkningsrom enn en som spe-
sifiserer at det er tale om territorialfarvann. 

Rettspraksis gir altså ikke noe klart svar. Og 
selv om systemet med Norges regulering 
av ressursene i Fiskevernsonen rundt Sval-
bard utvilsomt er god ut fra perspektiver om 
bærekraftig forvaltning av marine arter og 
praktiske hensyn til å ha én forvalter av res-
sursene, er det ikke stort rom for slike reelle 
hensyn i tolkningen av traktater. Man står da 
igjen mellom en avveining av traktatens ord-
lyd, og traktatens formål og en konflikt mel-
lom en restriktiv og dynamisk forståelse. 

4.3 Konklusjon
Det er vanskelig å komme med noen klar 
konklusjon på spørsmålet om hvilket tolk-
ningsalternativ som er riktig etter folkeretten. 
På den ene side kan ordlyden på generelt 
grunnlag ses som den mest autoritative rep-
resentasjon av traktatpartenes vilje. Dermed 
er ordlyden etter VCLT den mest sentrale 
tolkningsfaktoren. Ordlyden «territorielle far-
vann» er såpass klar at det bør være mye som 
skal til for å fravike den. På den annen side 
kan utviklingen i retten og i verden føre til at 
ordlyd ikke lengre samsvarer med partenes 
intensjon. Motstanderne av Norges krav på 
havområdene vil hevde dette, og mene at det 
var partenes intensjon å sikre likebehandling 
innenfor hele området Norge kunne regulere 
med bakgrunn i suvereniteten over Svalbard.  

Samlet sett fremstår formålet bak likebehan-
dlingsreglene som forutsetning for å tilkjenne 
Norge suverenitet, som en så sentral del av 
traktaten at en restriktiv fortolkning synes å 
harmonere dårlig med partenes intensjoner 
ved traktatinngåelsen. 

Grunnlaget for at Norge påberoper seg ret-
tigheter til økonomisk sone og kontinental-
sokkelen er at Norge har suverenitet over 
Svalbard. Suvereniteten har sitt grunnlag 
i svalbardtraktaten, og er tildelt oss under 
den forutsetning at øvrige stater har like 
rettigheter til ressursutnyttelse, ferdsel osv. 
Fordi Norge ikke kunne ha påstått å ha ret-
tighetene som har oppstått ved havrettens 
utvikling uten å også ha suverenitet over Sval-
bard, tilsier traktatens system at de samme 
begrensningene bør gjelde her. Formåls- og 
systembetraktninger taler etter mitt syn for 
en dynamisk fortolkning av «territorial waters» 
slik at Norges rettigheter i den økonomiske 
sone og på kontinentalsokkelen gjelder med 
de begrensninger som følger av likebehan-
dlingsreglene i artikkel 2 og 3. En slik løsning 
synes også å harmonere best med utgang-
spunktet om å kartlegge traktatpartenes in-
tensjoner, som stadfestet av ICJ ovenfor i pkt. 
4.1.  

I tråd med tidligere signaler fra rettsprak-
sis er det nok likevel nærliggende å anta at 
Høyesterett vil komme til at traktaten må tol-
kes restriktivt, i samsvar med statens syn. 
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Jus’t Eat!
Julegeiter

Julegeiter kan beskrives enten som søte rundstykker eller grove boller. Du tenker kanskje for deg 
selv – hvorfor julegeit? Joda, navnet kommer fra formen, som (ideelt) skal se ut som kloven til en 
geit. 

For meg er julegeiter den aller viktigste førjulstradisjonen, og jeg vil gå så langt som å si at 
når desember kommer består kostholdet mitt av 50% julegeit. Når jula endelig er her har jeg 
laget julegeiter minst 20 ganger allerede, men jeg blir aldri lei. Julegeiter fungerer supert både 
til frokost, kvelds og i matpakken, og er en helt fantastisk unnskyldning for å spise boller tre 
ganger om dagen. Hvis du er like glad i boller og jul som meg – er dette oppskriften for deg! 

Personlig har jeg ikke møtt mange med et særlig forhold til konseptet, og det må vi gjøre noe 
med! Siden alle gleder blir større når man deler dem, bør du bake masse og ta med til alle 
dine eksamensstressa medstudenter!

Om du fortsatt ikke er overbevist, har denne oppskriften til og med sikret meg noen bonus-
poeng hos svigers;)

Du trenger:
• 1 ss smør

• 7 dl helmelk 

• 3 ss mørk sirup

• 1 pakke fersk gjær for søte deiger

• 12 dl hvetemel

• 3 dl sammalt fint rugmel

Tilbehør:

• Smør

• Brunost – helst julevarianten

• Et kaldt glass julebrus eller en god  

 kopp kakao (ja takk, begge deler)

• Din favoritt julefilm

Av Julie Tvedt
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Smelt smør i en gryte. Når smøret er smeltet, helles melken og den mørke sirupen i 
gryta. Blandingen varmes til kroppstemperatur.

Ta gryta av plata, og smuldre opp gjæren i den våte blandingen. La blandingen stå til 
gjæren begynner å skumme. Det tar ca. 10 minutter. 

Bland hvetemel og fint rugmel i en bakebolle. Når gjæren har blomstret, helles den 
våte blandingen over den tørre. 

Bland sammen til en seig bolledeig, og elt i minst 10 minutter. 
a. For å spare oppvask er det mulig å lage deigen i samme gryte, men da må gryta 
være stor nok. Fersk gjær er effektive greier!
b. Husk at deigen skal være seigere enn en vanlig bolledeig! Julegeitene blir fort tørre 
dersom deigen er for fast. 

La den ferdig eltede deigen heve til dobbel størrelse – ca. 1-1,5 time.

Sett ovnen på 190°C varmluft.

Bak geitene ut til 12-15 ovale emner. 

Før etterheving klippes et snitt i hver kortside. Slik: 

Etterhev i 30-40 minutter. 

Av estetiske hensyn kan man pensle 
julegeitene med egg før steking, for å gi 
en gyllen effekt. Personlig har jeg sett 
på dette som en ekstra og unødvendig 
utgift, og prioriterer dette kun når jeg 
vil imponere svigers. 

Julegeitene stekes som vanlige boller – 
min go-to er 190° varmluft i 14 minut-
ter. Her er studentovner ekstremt forskjellige, og du kjenner din ovn best! 

Nyt med smør, brunost, kakao og julebrus, helst sammen med en julefilm! 

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Slik gjør du:
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Av Frida Jacobsen Lindegaard, redaktør &
saksbehandler i Jusshjelpa

Foto: Privat

Du har fått avslag

De	 som	søker	om	helsetjenester	hos	 kommunen	er	
ofte	i	en	vanskelig	og	sårbar	livssituasjon,	og	et	avslag	
kan	 bli	 direkte	 bestemmende	 for	 deres	 livskvalitet.	
Det	er	da	naturlig	å	føle	på	en	håpløshet	som	kan	bli	
tung	å	bære	sammenholdt	med	den	livssituasjonen	
man	befinner	seg	i.	Hva	gjør	man	da?	

Det er allment kjent at kommunene be-
grenses av økonomi og ressurser, og det ak-
septeres ofte som et svar på hvorfor søkere 
ikke får den helsehjelpen de egentlig trenger. 
Det er riktig, og åpenbart, at kommunens res-
surser inngår som en del av vurderingen om 
hvorvidt de kan tilby en helsetjeneste eller 
ikke. Dette utgjør en stor del av grunnen for 
at dette temaet oppleves betent og vanske-
lig, både for søker og kommune. Kommun-
ens begrensninger som følge av økonomi 
og ressurser er imidlertid en del av et større 
strukturelt problem som jeg ikke skal berøre 
her. Det er viktig å være klar over nettopp 
dette for å forstå at problemstillingen jeg tar 
opp er kompleks.   

Kommunene er likevel pliktig til å sørge for 
at de som oppholder seg i kommunen til-
bys nødvendige helse- og omsorgstjenester 
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 
første pkt. 

Det som rettslig sett kan anses problematisk 
er at kommunen er tillagt en vid skjønns-
margin. For hva er egentlig nødvendig i hver 
enkelt sak? Ordlyden «nødvendig» åpner 
for en vurdering som tillater å legge vekt på 
svært mange faktorer. Et viktig, men vanske-
lig spørsmål er om man har krav på de hel-
setjenester som er nødvendige for å oppnå 
en bedre livskvalitet, eller – for å sette det på 
spissen - de helsetjenester som er nødven-
dige for å holdes i live? 

Kommunene er forpliktet til å legge seg på et 
visst nivå gjennom forsvarlighetskravet som 
er hjemlet i helse- og omsorgstjenestelov-
ens § 4-1. At kommunen er pliktig til å tilby 
«forsvarlige» helsetjenester er uttrykk for en 
minstestandard. Vi i Jusshjelpa ser imidlertid 
at kommunene i enkeltsaker legger seg på et 
nivå som vi mener ikke oppfyller lovens krav. 
I de tilfeller det er tvil om kommunen har lagt 
seg på et forsvarlig nivå er det viktig at kom-
munens skjønn blir utfordret. Dette gjøres 
gjennom å påklage vedtaket, og dette er 
noe vi i Jusshjelpa bistår med. Ved å påklage 
kommunens vedtak blir det sendt tilbake til 
kommunen for en ny vurdering, og dersom 
de stadfester vedtaket oversendes klagen til 
Statsforvalteren. 

Vi i Jusshjelpa opplever en varierende kvalitet 
hos kommunene, og Statsforvalteren fun-
gerer dermed som en utrolig viktig sikker-
hetsventil. 

I Jusshjelpa har vi et mål om å ivareta rettighe-
tene til de som trenger det mest. Derfor er 
det viktig at søkere som opplever å få avslag, 
og mener det er feil, vet at vi bistår med å 
påklage vedtak. Det kan oppleves byrdefullt 
nok å få et avslag på en søknad i en tyngende 
livssituasjon, og det er da forståelig om man 
ikke finner energien til å påklage vedtaket. 
Derfor er vi i Jusshjelpa her, og det er lav ter-
skel for å melde inn sak hos oss. 
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Do´s and Don´ts på 
Isbjørnballet 2023

En	liten	julebordsesong	unna,	står	isbjørnballet	igjen	for	tur.	På	mira-
kuløst	vis	har	fjorårets	begivenhet	ikke	nådd	jungeltelegrafen	i	byens	
hotellvirksomhet,	og	juristforeningen	har	klart	å	arrangere	et	nytt	ball	
for	2023.	Billettsalget	 starter	1.	 desember,	 og	 i	 denne	 sammenheng	
kan	det	være	lurt	med	en	oppfriskning	av	what	to	do,	and	what	not	to	
do	på	neste	ball.	I	hvert	fall	for	noen	av	dere,	you	know	who	you	are;)	Do´s

1. glam up!

2. Planlegging av hvem du 
skal sitte med  

Det første tipset er noe selvsagt, men enkelte 
kan trenge en påminnelse. Når du skal del-
ta på ball er det finstasen som gjelder. Pen 
kjole, dress, pussa sko og hæler. Her kan det 
være greit å droppe kachi-buksa og den litt 
for korte kjolen fra nelly.com. 

For de litt beskjedne sjelene er det lurt å avtale 
med vennene dine hvem dere ønsker å sitte 
sammen med under middagen. Ryktene sier at 
det er hensiktsmessig å skrive et navn hver fra 
vennegjengen.

3. Sett opp et budsjett for 
pengebruken i baren

Hvis fortiden er noen pekepinn på hvor god 
stemning det er ved starten av kvelden, kan 
vi regne med at de fleste har tatt seg noen 
drinker allerede før ballet starter. Likevel går 
kortet ofte varmt i baren da det skal tilbring-
es en del timer på lokalet. Sett deg en grense 
for hvor mye du skal bruke på drikke i bar-
en, så blir fylleangsten noe forminsket dagen 
derpå. 

4. Vær åpen for fancy mat!

Det er ikke a given at du skal få servert fre-
dagstacoen på ball. Forsøk å la de kresne 
matvanene være hjemmet, og åpne opp 
horisonten noe. Ball skal være fancy, og 
det er mye mulig det blir servert noe paté 
;)

Av Dina Sæther Svenning

JUS´T 30



JUS´T31

1. Kos deg med noe futt i glasset, 
men husk den gyldne middelvei 

2. You see the wind blow, 
its raining snoooow......

3. Kø i photobooth`en 

4. Ikke la vekterirritasjonen 
ta overhånd

5. Barfot på gølvet
6. Dont shit where you eat. 

Bilder fra kvelden er gøy å se på dagen etter. Spesielt når 
hår, sminke og festantrekket er on point! Likevel blir bild-
ene ofte ikke like fine som man selv kanskje skulle tro når 
øynene begynner å bli skjeve, og lipsticken er smurt utover. 
Ikke lag en halvtimes kø bare fordi du og gjengen skal ha 
100 forskjellige bilder fra forskjellige vinkler. Du blir mest 
sannsynlig ikke å bruke de uansett :)

Vi har alle følt på irritasjonen når vekterne på Gründer be-
handler deg som en innsatt som endelig har fått komme ut i 
luftegården, og vi forstår at dere har lyst å slippe dere løs på 
årets ball. Men vaktene er også der for å passe på at alt går 
greit for seg, og det skal vi ha respekt for. Vær grei med vak-
tene og hold deg inne i området som er leid til begivenheten!

Alkoholinntaket sist ball førte dessverre til en del opprydding på slutten av kvelden. Vi skal alle 
kose oss og feste hardt, helt klart! Det kommer dog en liten oppfordring til å ikke la det gå så 
langt at du spyr under bordet..... på bordet..... eller vedsiden av bordet. :)

Hæla skal i taket, og drinkene skal ned på høykant. Ja vi skal 
kose oss når vi skal på ball, men hold det til dette. Andre 
rusmidler enn alkohol er bare utrolig LAME! Akkurat denne 
formen for fest sparer vi til pompøse BI-studenter ( :PPPP). 

Etter flere timer i høye hæler som gjør 
ondt for hvert skritt du tar kan det høres 
ut som en god ide å hive de av seg før 
neste danserunde. Det anbefales dog 
sterkt å ikke falle for denne fristelsen. 
Dette kan føre til både røde og blåe tær, 
muligens noen knekte negler. Det snak-
kes av erfaring!

Alkoholyler og festligheter kan ofte få ideer til 
å virke lurere enn de egentlig er. Det skal på in-
gen måte settes stoppere for oppblomstrende 
kjærlighet mellom nye advokat-powercouples, 
men det kommer likevel en liten oppfordring 
om å tenke seg om to ganger før du drar hjem 
med noen etter årets ball. Kanskje tre ganger 
dersom det er en ansatt på fakultetet :)

Dont´s

JUS´T31
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Av Hadia Hashemi

Foto: Mikhail Evstafiev/ Creative Commons

Internasjonal humanitærrett – et utkom av væpnede 
konflikter gjennom menneskehetens historie

Når	vi	tenker	på	internasjonal	humanitær	rett	(IHR)	så	tenker	de	fleste	av	oss	på	Genèvekon-
vensjonene,	men	hvordan	ble	 IHR	 til,	 og	 som	et	 av	 autofullføringsforslagene	 på	Google	 så	
elegant	lød	–	‘’hva	er	vitsen	med	internasjonal	humanitær	rett	hvis	den	stadig	brytes?’’	Denne	
artikkelen	skal	forsøke	å	besvare	disse	evig	relevante	spørsmålene.

Artikkelen	 er	 utarbeidet	 av	 ELSAs	 menneskerettsgruppe,	 i	 forbindelse	 med	
“ELSA	DAY”	30.	november	hvor	det	settes	fokus	på	menneskerettigheter.	

ELSA-Day er en viktig dag som skal sette menneskerettigheter, menne-
skeverd og kulturelt mangfold i fokus. Årets tema er International Human-
itarian Law (IHL) - retten som blant annet regulerer de midler og metoder 
som brukes i krig, og humanitær beskyttelse av sivilbefolkningen.
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Hva omhandler internasjonal 
humanitærrett?
Begrepet ‘’internasjonal humanitærrett’’ ref-
erer til den nåværende definisjonen av jus 
in bello – rettsreglene som gjelder gjennom-
føring av krigføring. ICRC, som anses som å 
ha et spesielt forhold til internasjonal hu-
manitærrett, som dens vokter og promotør, 
beskriver den på følgende måte: Internasjon-
al humanitærrett er den delen av internasjon-
al rett som styrer relasjoner mellom stater. 
Det sikter mot å beskytte personer som ikke 
eller ikke lenger tar del i hostilitetene, de syke 
og skadede, fanger og sivile, og å definere 
rettigheter og obligasjoner til partene til en 
konflikt i gjennomføring av hostiliteter.1  

Rettsreglenes hensikt er å begrense de neg-
ative effektene av væpnet konflikt. Det regul-
erer i første rekke forholdet mellom krigføren-
de parter, men også forholdet til nøytrale. 
Rettsreglene dekker følgende områder: 
1. Beskyttelse av de som ikke eller ikke  
 lenger deltar i hostilitetene.
2. Restriksjoner på måten man fører  
 krig, spesielt med tanke på våpen og  
 andre metoder for krigføring, som for  
 eksempel militær taktikker.2 3

Prinsipper
Krigens folkerett bygger på fire grunnleggen-
de prinsipper.

• Prinsippet om distinksjon innebærer at 
deltakere i en væpnet konflikt til enhver 
tid må skille mellom militære mål på den 
ene siden og sivile personer og gjenstand-
er på den andre siden.

• Prinsippet om proporsjonalitet innebærer 
at et angrep mot et ellers lovlig militært 
mål likevel er ulovlig hvis det forårsaker 
skade på sivile personer eller gjenstand-
er som er for omfattende i forhold til den 

1 https://academic.oup.com/ejil/article/26/1/109/497489
2  what_is_ihl.pdf (icrc.org)
3 krigens folkerett – Store norske leksikon (snl.no)
4 https://academic.oup.com/ejil/article/26/1/109/497489#27639720

forventede konkrete og direkte militære 
fordel.

• Prinsippet om militær nødvendighet gir 
militære styrker tillatelse til å bruke den 
makt som er nødvendig for å oppnå mil-
itære målsettinger, typisk å svekke mot-
parten militært.

• Prinsippet om humanitære hensyn for-
byr partene å påføre skade, lidelse eller 
ødeleggelse som ikke er nødvendig for å 
oppnå legitime militære målsettinger.

Forenklet oppsummert; krig ‘’med måte’’. 
Disse rettsreglene er definert etter utallige 
væpnede konflikter gjennom menneskets 
historie og erfaringer. Vi har tatt for oss hva 
begrepet betyr og innebærer, men like rele-
vant er det historiske oppløpet til IHL.  

Det er hovedsakelig to måter internasjonale 
advokater tenker på historien om IHR på. 
Den ene er en fortelling om humanisering av 
krig og lov; den andre er en fortelling om im-
perialisme og undertrykkelse. Internasjonal 
humanitærretts ortodokse historie forteller 
fortellingen slik. Rettsregler for krig har alltid 
eksistert for å begrense ødeleggelse fra krig. 
‘’De eldre’’, riddere i middelalderen, juristene 
fra tidlig moderne tider vitner alle om denne 
bekymringen. Det er heller ikke kun Vestens 
bekymring. Andre kulturer, som Kina, Japan, 
India og den Islamske verden, har deres 
egne tradisjoner for rettsregler vedrøren-
de krigføring. Til tross for denne universale 
bekymringen hadde forsøket på å begrense 
krig flere tilbakeslag. Det var ikke før det 19. 
århundre at en bevegelse for å kodifisere lo-
vene for krig begynte og moderne internas-
jonal humanitærrett var født. En merkbar 
driver i bevegelsen var Henri Dunant.4

Slaget i Solferino 
Klokken er litt over tre på morgenen, du ven-
ter, pliktdrivende og stille, i kontrast til adren-
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alinet som pumper gjennom deg. Du er ut-
smykket med slagmarkens nødvendigheter 
og du svever et sted mellom beredt og totalt 
uforberedt. 

PANG! Det første skuddet ble utløst og det 
som nettopp var en nervepirrende stille 
natt forvandlet seg plutselig til en natt med 
mange grusomheter i vente. Dette var re-
aliteten for soldatene i Solferino den 24. juni 
1859. Det var en dundrende kamp som varte 
fra tre på morgenen til ut på ettermiddagen, 
da de østeriske soldatene trakk seg fra slag-
marken og etterlot franskmennene og deres 
allierte fra Sardinia med seieren. Slagets ut-
fall var 6,000 døde og 40,000 sårede. Frank-
rikes og deres alliertes helseenheten var to-
talt overveldet. Franskmennene hadde færre 
leger enn veterinærer, transport var ikke-ek-
sisterende og for å gjøre vondt verre så had-
de kasser med bandasje blitt etterlatt utenfor 
deres rekkevidde. 

De sårede som var i stand til det, kjempet seg 
frem til nærmeste landsby – Castiglione. Der 
søkte de heldig uheldige soldatene etter mat 
og drikke; 9,000 soldater nådde landsbyen 
og fylte raskt hus, låver, torg og smale gater. 
I Castigliones kirke, Chiesa Maggiore, pleiet 
Henri Dunant, i samarbeid med lokale kvin-
ner, de sårede og døende i tre dager og tre 
netter.5
Dette var bakgrunnen for Henri Dunants bok 
som ble utgitt i 1862  – Un souvenir de Solféri-
no («Minner fra Solferino»).6 Det var blant 
annet Dunants skildring av det daværende 
sanitetsvesenets utilstrekkelighet som gav 
støtet til en kongress i Genève (1863) og til 
opprettelsen av det internasjonale Røde Kors 
og Genèvekonvensjonen i 1864.7 

Genèvekonvensjonene
Genèvekonvensjonene er en felles beteg-

5 The battle of Solferino (24 June 1859) - ICRC
6 https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/publications/icrc-001-0361.pdf
7 https://snl.no/Henri_Dunant
8 https://www.rodekors.no/vart-arbeid/regler-i-krig/hva-er-genevekonvensjonene/#:~:text=F%C3%B8rste%20Gen%C3%A8ve-
konvensjon%20ble%20vedtatt%20i,sj%C3%B8krigen%20mellom%20Japan%20og%20Russland.

nelse for en rekke internasjonale overens-
komster om beskyttelse av krigsofre. Konven-
sjonene er en sentral del av krigens folkerett. 
Etter invitasjon fra Sveits i tilknytning til Hen-
ri Dunants arbeid, ble den første konvens-
jonen vedtatt på en internasjonal kongress 
i Genève i 1864. Følgelig ble de tre rester-
ende konvensjonene dannet som et resul-
tat av hver sin væpnede konflikt, den andre 
Genèvekonvensjonen kom til i 1906. Det var 
et resultat av erfaringene fra sjøkrigen mellom 
Japan og Russland. Den tredje Genèvekon-
vensjonen kom til i 1929, som følge av krigs-
fangers manglende rettigheter og grusomme 
lidelser under 1. verdenskrig. Deretter fulgte 
den fjerde Genèvekonvensjonen av 1949 
som var et resultat av 2. verdenskrig, hvor 
om lag 50% av ofrene var sivile. I 1949 ble 
konvensjonene revidert, og fikk den formen 
de har i dag. Derfor omtales ofte Genèvekon-
vensjonen fra 1949.8 

Nå som vi har tatt for oss IHRs historiske op-
pløp, er det på sin plass å dykke litt dypere i 
bassenget. 

En stor del av IHR er inneholdt i de fire 
Genève-konvensjonene fra 1949. Nesten 
hver eneste stat i verden har samtykket til å 
være bundet til dem. Over tid har konvens-
jonene blitt utviklet og supplert av to ytter-
ligere avtaler: tilleggsprotokollene fra 1977 
relatert til beskyttelse av ofre av væpnet 
konflikt. Andre avtaler forhindrer bruken av 
visse våpen og militær taktikker og beskytter 
visse kategorier av mennesker og gods. Disse 
avtalene inkluderer:
• 1954, protokoll til Haag-konvensjonen 

om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av 
væpnet konflikt;

• 1972, konvensjon om vern og verdens 
kultur- og naturarv;

• 1980, konvensjon om forbud mot eller 
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restriksjoner på bruk av visse konvens-
jonelle våpen som kan forårsake unødig 
skade eller som kan ramme vilkårlig;

• 1993 kjemivåpenkonvensjonen;
• 1997, Ottawakonvensjonen på antiper-

sonellminer;
• 2000 den valgfrie protokollen til konvens-

jonen gjeldene rettighetene til barn i inn-
blandingen til barn i væpnet konflikt.9 10 11

Disse er verdt å nevne da det illustrerer hvor-
dan vi har kontinuerlig bidratt til rettsreglene 
med nye tillegg gjennom historien. Måten 
stater krigfører på er under konstant endring 
med teknologiens utvikling, derfor må IHR på 
lik linje holde tritt med utviklingen. 

Er internasjonal humanitær rett
faktisk overholdt?
Dessverre finnes det utallige eksempler på 
brudd av internasjonale humanitær rett. Siv-
ile er i økende grad ofre for krig. Det er im-

9  https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf
10 https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/1999-03-26-26
11 https://unesco.no/wp-content/uploads/2012/12/UNESCOs-konvensjon-av-1972-om-vern-av-verdens-kultur-og-naturarv1.
pdf
 https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf

idlertid viktige saker hvor internasjonal hu-
manitær loven har gjort en forskjell som har 
beskyttet sivile, fanger, syke og sårede, og 
begrenset bruken av barbariske våpen. Gitt 
at dette lovverket gjelder i tider med ekstrem 
vold, vil gjennomføringen av loven alltid være 
et svært komplisert og vanskelig spørsmål.  

Når det er sagt, å strebe etter effektiv et-
terlevelse er like presserende som alltid. In-
ternasjonal humanitærrett kan anses som 
arvingen til et langt kontinuum av koder for 
krigføring, som kontinuerlig er under endring 
med tidene. Man kan argumentere at ma-
joriteten av menneskerasen ønsker en kur 
for krig, men inntil da får vi nøye oss med IHL 
som vår krykke. 

Foto: US Army / Public Domain
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I år som i fjor har vi tatt turen hjem til Johanne med et lite lass fra polet. Årets viktigste innslag i Jus’t er tilba-
ke. For de ulærde så er akevitt eller aquavit en form for brennevin som tradisjonelt sett produseres i Skandi-
navia. I Norge lager vi den på poteter, mens danskene og svenskene oftest bruker korn. For de av oss som ikke 
har lest oss opp på latinsk så stammer altså navnet fra det latinske «aqua vitea» som betyr livets vann. 

Vi har siden sist blitt kontaktet av EU for å bli del av deres Akevitt-kommisjon. Som den norske delega-
sjonen skal vi se til at Punkt 24 i vedlegg II til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 110/2008 
15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografis-
ke betegnelser på alkoholsterke drikker (...) etterfølges lojalt innen EØS. 
 «a. Akvavit eller aquavit er en alkoholsterk drikk aromatisert med karve og/eller dillfrø med et  
 destillat av planter eller urter
 b. Akvavit eller aquavit skal ha en alkoholstyrke på minst 37,5 volum prosent»

Dette er altså en EU-sanksjonert test av et utvalg norske akevitter. Fullstendig offisielt og sant, no cap. 
Vi satte av nok en tirsdag i november slik at du slipper å se inkompetent ut på polet en tirsdag i de-
sember. God fornøyelse og god akevittsesong!

Akevitt-review
Av Gudbrand A. Wiig Lo & Johanne B. Flaterud

Foto: Privat & Vinmonopolet
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Løiten sommer aquavit

Taffel Aquavit
Johanne:
First impression 
Det er et kjent prejudikat at etiketter 
som uoriginalt spiller på vikingtida, 
er dårlig nytt for smaksløkene. Utover 
dette er flaskens utseende rett og slett 
nitrist for en real fargeelsker. Skoghøy 
slutter seg (FAKTISK) til overnevnte. 
Lukt 
Det er ikke til å skyve under en «bjæl-
ke» at væsken lukter råtten rakfisk. Med 
andre ord - stramt og jævlig. Gudbrand 
og jeg manner og kvinner oss opp til å 
styrte nedpå. 
Smak 
Simers og Co kan værsågod åpne kon-
kursbo. Væsken brer seg som et deilig 
rabiesanfall i munnen. Hvem trenger vel 
pumping når man har Taffel Aquavit? – 
hurra. 
Terningkast – 1 (*anfører erstatning 
på Nerstranda vinmonopol*).

Johanne:
First impression 
Sommerfarger med gult og blått ytre. Et havaktig tema med en 
svane som skuer morskt ut mot Gudbrand og meg – tar oss i alle 
våre synder denne nydelige tirsdagskvelden. 
Lukt 
Sødme fra himmelen, med en litt syrlig antydning. Hvis smaken 
er som baken, medfører det risiko for pbrl. § 2-1 a om øyeblikke-
lig hjelp. Dette kan nemlig bli farlig godt. 
Smak 
Akevitten smaker ikke-kvelende. Et stk. positiv Johanne og et 
stk. fattet Gudbrand – «den her var jo itte så ille». Gudbrand pre-
siserer at han IKKE sier «itte». 
Den brenner godt slik en bra akevitt skal. En helhetlig vurdering 
trekker i retning av at Løiten har truffet en akevitt-skeptiker rett 
i hjerte. 
Terningkast – 5 (stiller som en knallsterk julenisse-over-
raskelse). 

Gudbrand:
First impression 
En gammel fiende. Først ut for å bli ferdig 
med den. Null ide hvorfor Johanne kjøpte 
med denne. Traumer fra fjorårets review kom-
mer kræsjende inn i skallen. Fortsatt et salig 
rot av et design. Hva er egentlig Taffel??? Vil 
jeg egentlig vite????
Lukt
Lukter fortsatt antibac. Traumene fra fjorår-
ets review lot hullet inn i skallen stå åpent 
og minner fra forrige lockdown gir seg med 
i laget. Trivelige saker. Tror kanskje jeg gruer 
meg mer enn Johanne. Vi burde få kongens 
fortjenestemedalje for at vi tester denne så 
alle andre slipper.
Smak
Smaker egentlig bare sprit, takknemlig for at 
lakrisdunsten er borte, men den er bare er-
statta med smaken av hjemmebrent. Jeg var 
alt for snill med denne i fjor, fy.
«Ae fyfaen» - meg 
*brekker seg* - johanne
Terningkast – 1 burde vært 1 i fjor (skulle 
ikke vært så snill)

Gudbrand:
First impression 
Søt og sommeraktig, et fint inn-
slag i en stadig mørkere mørketid. 
Som alltid er gult innhold et pluss. 
En solnedgang i skjærgåden med 
svaner og diverse knuter rundt 
omkring.
Lukt
Mild, lun sommerbris. Lover godt. 
Den har fordelen med å følge opp 
djevelen selv. 
Smak
Det kom ingen brekningslyder fra 
andre siden av bordet. En flom av 
smaker, varm. Sommerlig.
Terningkast – 5 luggum
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Bergens aquavit

Trondhjems aquavit

Gudbrand:
First impression 
Etter en liten pause for å avklare om 
Russland nettopp gikk til krig mot Po-
len, er det perfekt at vi skal «over til 
Bergen». Helt grei tegning av Bergen 
på etiketten, ser noe uferdig ut. Lig-
ner litt på en krigsscene, men det kan 
bare være krigsangsten etter en noe 
upresis overskrift fra VG.
Lukt
Lukter egentlig ikke så mye, men fun-
gerer som nesepray. Åpner opp som 
bare det. Ifølge produsenten skal den 
ha et svakt preg av vanilje i lukten, 
men den har gjemt seg godt.
Smak
Til å ikke ha luktet noe særlig er det 
som om noen fyrte av en liten by-
brann i kjeften på meg.
Terningkast - 2 Hadde nok tatt 
denne med til neste lutefiskmid-
dag (spiser ikke lutefisk)

Johanne:
First impression 
En begivenhetsrik kveld inneholder alltid visse overraskel-
ser. Russland på en idiotisk bomtur i Polen. Det måtte tas 
en 2-minutters kollokviepause for å samle tankene. Tilba-
ke på jobb: Førsteinntrykket av flaskens utseende bærer 
preg av en yeti. Litt mørk og dyster, der innholdet ligner 
på urin – uheldig. 
Lukt
Åpner opp bihulene. Et tegn på at alkoholprosenten er 
noenlunde slik den lover. Bergensdialekta kan ta seg en 
bolle – denne lukta er faktisk enda mer irriterende. 
Smak
Tok først en rolig sipp. Kjente ikke så meget. På sipp nr. 
2 dro det seg ordentlig til. Til og med makkeren fikk ei 
litta tåre i øyekroken, hvorpå jeg fikk litt hardere medfart 
i samtlige kanaler. 
Terningkast – 2 (Grusomt, med stor G – redd meg). 

Gudbrand:
First impression 
Ser litt dyster ut - en stakkars mann innestengt 
av masse medaljer. Medaljene lover godt, selv 
om det sjelden har vist seg å faktisk si noe om 
kvaliteten. Er den vond så blir det catfish-trekk.
Lukt
Litt svie i bihulene, men med den mørke eti-
ketten var jeg forberedt på noe strammere. 
Ifølge Johanne er jeg visst over-positiv. Rollene 
har altså byttet. «ååååh jeg gruer meg sånn til 
å smake på den, den lukta dritt, Gudbrand» ro-
per hu plutselig.
Smak
Etter fem minutter der Johanne har prøvd alle 
mulige triks for å utsette smakinga slår jeg ned. 
Drikkepresset er i gang. Den var ganske chill, 
ikke noe missilangrep her i gården. Litt hint av 
kanel, kunne sikkert passa med eplekake, selv 
om Johanne holder seg til at den passer kaffe 
(+).
Terningkast – 3 helt middels kaffekos
 denne med til neste lutefiskmiddag (spi-
ser ikke lutefisk)

Johanne:
First impression 
Etiketten er utsmykket med sølv og gullme-
daljer. Ellers har den et mørkt omriss, hvilket 
tilsier fullstendig slakt fra undertegnede sø-
ring. Fabrikkmerke som representerer Trond-
heim. Prøver å selge seg inn for alle penga – 
vi får se om metoden gir avkastning. 
Lukt 
Akevitten lukter illojalt og kan bli brutalt å 
få ned i ganen. Likevel må alle de tolv ake-
vittene likestilles - ingen usaklig forskjellsbe-
handling her i gården. Og jeg sutrer, sutrer 
som Kim K sitt crying face. Jeg gjør meg klar 
for å skylle ned med litt god gammeldags 
Coca Cola. 
Smak 
Etter 100 år med barnsligheter og prokras-
tinering, fikk endelig Gudbrand overtalt en 
sart sjel til å smake. «Sckål». God til kaffe har 
jeg hørt. Den beit heller ikke så hardt som 
fryktet. Det er derimot en hard nøtt å svelge, 
og jeg er glad i nøtter. 
Terningkast – 3 (såvidt tilstrekkelig). 
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Løiten export aquavit1 

1 Red. anm.: Jeg (E. A.) er rystet og sjokkert over journalistenes harde omtale av denne fine drikk. Bildet over stammer fra 
en ekspedisjon over vidda hvor den omtalte aquavit sørget for varme og fremdrift gjennom de kolde vinterdager. Den er altså god, 
red.-terningkast: 5.

Løiten tur aquavit
Johanne:
First impression 
Grønt er skjønt. Flasken oppstiller 
illustrasjoner av tømmer, med en 
matchende gullskrift. Det klassiske 
preget, gir en iøynefallende balanse 
til det oransje innholdet.  
Lukt 
Vanskelig å få tak på denne lukten. 
Gudbrand sniffer litt akevitt, til ingen 
nytte. «Jeg lukter ingenting», måper 
jeg. Tror vi har blitt immune for luk-
ten av akevitt. 
Smak 
Med «Folket Hus på Harpefoss» på 
full guffe testes denne yndlingen. En 
rund og kortvarig smak, som ikke gir 
traumer for livet. Det er jeg fornøyd 
med. Konkluderer med helt passe. 
Terningkast – 4+ (passer perfekt 
for fyll i grøftekanten eller på 
plenen).  

Johanne:
First impression 
En realistisk fremstilling av Løiten, 
med båt og behagelige farger i 
blått og hvitt. Det må likevel sies 
at den skiller seg lite ut i mengden. 
Fargen på innholdet ser temmelig 
trist ut, noe som hinter om at væs-
ken har ligget i for kort tid på fat. 
Lukt
Lukten forsterker beklageligvis 
skepsisen. Gudbiz og jeg setter på 
«Julebord» med Vidar og Reidar på 
radioen. Rytmen sitter løst og lukta 
er ikke lenger til å bli helt skækk av.  
Smak 
En tam smak, heldigvis tammere 
enn antatt. Kan inntas med en va-
riasjon av matretter. Gudbrand har 
begynt å dyppe druene sine i ake-
vittens bobler. Jeg tar en svipp av 
lunkent juleøl, nam. 
Terningkast – 3 (produsenten 
må kastes ut av Innlandet).  

Gudbrand:
First impression 
Løiten slår til igjen med relevante (!) illustrasjoner. 
Et lite bål med kompass nede i hjørnet. Ikke helt 
enig i fargevalget, men. Perfekt for når man går 
seg vill etter rakfisklaget (snakker av erfaring). 
Nok en gang – gult er kult. Eller som Johanne 
bryter ut i sang med: Å GUL OG GRØNNE SKO-
GER OG MÅNEN LYSER KALDT (en ny tolkning av 
Grisen står og hyler). Vi nærmer oss testsubjekt 
nummer 6/12.
Lukt
Lukter strekt av karve og sprit. Det er rett og slett 
ikke så mye å si om lukta lengre, vi er begge litt 
svidd i nesa.
Smak
Den her varmer, nok engang perfekt for når du 
har gått deg vill på tur hjem fra rakfisklag. Det 
er viktig å holde varmen også etter festlige lag. 
Hjemme i dalen har det vært flere tragedier på 
tur hjem fra rakfisklag. Ellers enn varme gir den 
også et hint av sherry og karamell.
Terningkast – 5 smooth

Gudbrand:
First impression 
Dæven, export. Her har vi en som skal 
vise oss fram i verden. Etter EØS-reglene 
skal den ikke få noe urettferdig fordel på 
markedet – med andre ord så må den 
imponere ene og alene. Fin illustrasjon 
av et skip som laster av, samt et stempel 
med ukjent (antagelig) kinesisk innhold. 
Spennende. Ikke fullt så spennende far-
ge på innholdet (mulig det er skjørbuk 
fra en dag for mye på sjøen).
Lukt
Himbrent lufte det tå detta here. Her er 
det noen som ønsker å lette diplomatis-
ke toppmøter. Mulig vi skulle eksportert 
litt til vår lille mann i Moskva.
Smak
Smaker også stort sett sprit altså. Litt 
søt er den vel og.  Kan hende det er for 
å gjøre den mer attraktiv for den euro-
peiske ungdom, kan nok fint blandes ut 
og inntas i ei grøft.
Terningkast – 2 bland med fanta le-
mon også grøfta next
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Lysholm Linie aquavit 

Løiten Linie aquavit 

Johanne:
First impression 
Nok et skip, med en søt blomsterkrans. Nor-
ges eldste akevittmerke. Gullskrift er alltid 
et + i boka. Med sine historiske røtter og 
design, gis skipet på etikken derimot en 
historie med mening. Litt amerikansk vibe 
der altså.  
Lukt 
Kraftig lukt. Spisser seg godt i nesa. Gir 
grunnlag for å bruke vetoretten mot å sma-
ke. 
Smak 
Akevitten ble styrta «hardt og gæli» som vi 
pleier å si. Det er lite alko som ikke går ned 
her i gården, men denne var vrien å konsu-
mere. Tungen prikker, og man skulle tro at 
den sjuende akevitten sklir glatt ned. Med 
en karve som smaker vodka, taler det for 
full tilbaketrekning. Med andre ord ikke en 
fulltreffer. 
Terningkast – 2 (*går planken next*). 

Johanne:
First impression 
Etter 16 måneder på eikefat må denne være 
en suksess. Dessuten er denne typen akevitt 
interessant med bakgrunn i de ulike tempera-
turene den har vært innom. Exciting. 
Lukt 
Minner litt om en kjellerlukt. Litt drueaktig i 
tillegg, som gir en spennende opplevelse for 
nesetippen. 
Smak 
Frysningene sprer seg i et heidundranes tem-
po oppover ryggen. Syrligheten tar fullstendig 
overhånd. Verken Marte Kirkerud eller Peder 
Ås hadde tiet om denne akevittens stusslig-
het. Det er tale om en klar mangel ved denne 
varen. 
Terningkast – 3 (passer særdeles godt til 
pinnekjøtt).
 

Gudbrand:
First impression 
Her har vi en som er «matured at sea», 
veldig spennende. Linie/Linjeakevitt er 
en type som modnes ombord på et skip. 
Skipet skal frakte livets vann helt fram til 
Australia og tilbake. Navnet kommer altså 
av at akevitten krysser «linjen» ekvator to 
ganger på sin ferd.  
Lukt
Til å ha tilbragt 4 måneder «at sea» er det 
lite sjølukt. Enten heldigvis eller uheldig-
vis (ikke helt sikker). Stikker litt i nesa, jeg 
forbereder meg på en reaksjon fra andre 
siden av bordet.
Smak
Tårer i øya. Dette svei. Akevitten har nok 
blitt temmelig hardbarka på sin sjøferd. 
Rett og slett blitt en pirat. Smaker heller 
ikke sjø, heldigvis. 
Terningkast – 2 arrgh gday mate

Gudbrand:
First impression 
Nok en sjøfarer. Tydeligvis den mest kjente i 
Norge (?). Her bommer Løiten på etiketten, 
grønn sjø og en misfornøyd type. Tydelig fra 
etiketten at denne har vært ombord i 16mnd, 
hvilket automatisk setter den opp fra forrige 
seiler.
Lukt
Lukter som sherry og rosiner. Kanskje også 
romkuler. Server den til bestemor for en mer 
lystig julemiddag.
Smak
Et syreangrep opp gjennom nesa. Om den ikke 
var svidd fra før av så er den det nå. Kan være 
perfekt om du påtvinges rakfisk og helst ikke 
vil smake noe av den (eller noe som helst si-
den). 
Terningkast – 3 nok en pirat
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Gammel reserve aquavit

Fandens Korona Selskapsakevitt 

Johanne:
First impression 
Denne akevitten bærer en historie som strekker 
seg helt tilbake til 1927. Med et Norges-kart fra 
steinalderen, er etiketten ellers taus og enkel. 
Akevittens lange levetid høyner forventningene 
ytterligere. Det håpes på en sammensatt smak 
som bugner i munnen. 
Lukt 
En lukt av sitrus. Kommet til det stadiet, hvor det 
meste lukter litt halvgodt. Det lukter egentlig litt 
Jif Skurekrem, noe som også er forfriskende. Bed-
re enn doen på Gründer. 
Smak 
Karven brenner i ganen, og gir en heftig smak. 
Svært god for den eldre generasjonen, som står i 
lang og tro tjeneste til akevittens eventyr. Rakfis-
ken som akkurat er fordøyd holdt på å fyke opp 
igjen på 1-2-3. Fungerer best som et effektivt 
brekningsmiddel.
Terningkast – 2 (heier på eldrebølgen). 

Johanne:
First impression 
Testens store vinner i forhold til utse-
ende! Et rent kunstverk å hvile øyne-
ne på. En blanding av Munch og Le-
onardo da Vinci med flaskens urbane 
illustrasjoner. Flasken gir oss et mer 
lykkelig gjensyn med mannen med 
ljåen, sammenlignet med Sims 3. I til-
legg gjøres det narr av Coviden. Den 
minner oss på humoren i det onde - 
nettopp det vi trenger her og nå. 
Lukt  
Med hint av sødme og en deilig syr-
lighet, må denne væsken by på noe 
interessant for smaksløkene. Dette 
liker vi. 
Smak 
Gudbrand: «Nå smaker jeg veldig 
lite». Like etter preges akevitten av en 
tydelig dillsmak. Et godt valg når du 
inviterer på en helaften med venner. 
Den er dessuten brygget på mandel-
poteter - et mye bedre alternativ enn 
Amandine, Cherie, Beate og Laila. 
Terningkast – 5 (jeg brakk meg 
ikke en gang)  

Gudbrand:
First impression 
Reserven inn mot siste runde. Eti-
ketten er prydet med et norgeskart. 
Det er tilsynelatende forslag til enda 
en fylkesreform (Vedum kjøper den 
nok ikke). Akevitten er en blanding av 
akevitter fra de tre tradisjonelle ake-
vittprodusentene Opland, Lysholm 
og Løiten. Reservelagrene måtte kan-
skje tømmes. Virker interessant. Høye 
forhåpninger.
Lukt
Lukter som en god gammel akevitt. 
Litt av alt.
Smak
Anis ansis og anis. Prøver hard å forstå 
hva «fat» egentlig skal smake og ble 
ikke noe klokere her heller (har for-
søkt sien fjorårets test). 
Terningkast – 4 vellykket fylkes-
reform (hvem skulle trodd)

Gudbrand:
First impression 
Her har noen slått til. Dracula, djeve-
len, Britt (med maske), mannen med 
ljåen og gud sitter rundt bordet med 
et sete mellom seg hver. Omringet 
av dopapir og småvirus leser Britt på 
tiltakslister som må tolkes like hardt 
som Kong Christian den femits og av-
taleloven. Får håpe den ikke smaker 
antibac i tillegg.  
Lukt
Den lukter dill! Som stor fan av 
dill-akevitt er jeg håpefull. Litt sterk 
spritlukt, mindre håpefull.
Smak
Jeg blir like overrasket hver gang 
jeg smaker en dill-akevitt. Det høres 
utrolig tvilsomt ut først, men så er det 
noe med komboen som bare virker. 
Det er friskt og lekent, som fint står i 
kontrast til tung julemat. Samtidig vil 
den være perfekt til røyka/grava/raka 
fisk eller til reker. Man kjenner at det 
er sterke saker, men ingen anklager 
om krigsforbrytelser fra meg.
Terningkast – 5 ikke bare dill-dall



JUS´T 42

Sve Gardsbrenneri Kappleik 

Gammel Opland

Johanne:
First impression 
En flaske uten særskilt personlighet. Bunadsinspi-
rasjonen gir førsteinntrykket et lite løft. Satser på 
at jeg overraskes. 
Lukt 
Markant lukt og helt unik i sin utstråling. Rett og 
slett lukten til en vellagret akevitt produsert med 
kjærlighet. Satser på at den ikke smaker bomba 
piss.
Smak 
For en primærkilde og ekte råvarematerialet. Her 
snakker vi vassekte væske rett fra Jotunheimens 
fjellelver. Sve Gard – Norges beste mandelpote-
ter. Det er noe usedvanlig spesielt med denne 
smaken. Et friskt pust, samtidig som den er skarp 
og autorativ sin opptreden. Utvilsomt en sikker 
vinner til tradisjonsmat – byr du tinderdaten på 
denne, kan jeg love deg napp.  
Terningkast – 5 – (OBS: gjem denne unna 
barna, kan fort forveksles med julebrus). 

Johanne:
First impression 
En enkel, men elegant etikette som gjør 
meg nysgjerrig. Den bærer preg av en te-
matisk avgrenset finesse. Tittelen Gammel 
Oppland samsvarer med det tidligere fylke 
– og ordlyden skaper full troverdighet på 
rakfisklaget. God jul og 150 år! Innholdets 
gullfarge vekker utvilsomt gold-digger’n i 
meg. I LOVE IT.
Lukt 
En søt og behagelig lukt som gjør at jeg får 
lyst til å spise opp flaska. Det første som slår 
meg, er en sterkere lakrislukt sammenlig-
net med de øvrige akevittene. Likeledes er 
tålmodigheten brukt opp – det er på tide 
å «hølje innpå» denne nasjonalskatten. Og 
nr. 12 høljes ned. 
Smak 
Dæven schteike, jeg har møtt min sje-
levenn. Smaken brer seg som en dans 
på tungen, og gjør meg schvett i luggen. 
«Detta lik vi» roper jeg til Gudbrand som al-
lerede sitter med et gigantisk glis om mun-
nen. Ikke vet vi om det er inntaket eller den 
gode smaken. Vi velger å gå gode for sist-
nevnte. Gammel Oppland – testens store 
helt. Takk for i kveld gode venner. 
Terningkast – 6 – vår trofaste kompan-
jong julen 2022.

Gudbrand:
First impression 
Akevitt produsert av ordfører og potetbon-
de i Vågå (ikke han creepen, de har heldig-
vis funnet en annen). Rondastakken gjør en 
opptreden på etiketten og det opplyses om 
at den skal være god til både hygge og fri-
luft. For å importere denne opp nord måtte 
det til smugling da polet ikke lar deg bestil-
le denne. Pluss for at korken har svimerke 
«SVE», minus for Vågå.
Lukt
Frisk og fin, tydelig at denne kommer rett 
fra Jotunheimen. Litt urovekkende lakrislukt. 
Ingen brennende følelse i nesa, men det er 
klart at den har litt futt i seg.
Smak
Noe annerledes. Ikke som de andre. Den 

inneholder de tradisjonelle urtene som alle akevitter skal ha og 
ligger på samme prosent som de andre. Likevel har den ikke den 
napalm-effekten som flere av de andre har. Denne var egentlig deilig. 
Kanskje fjorårets vinner faktisk har en konkurrent her.
Terningkast – 6 frisk luft

Gudbrand:
First impression 
Ah, o lykke. O lykke å snart være ferdig med smaking. O 
lykke å bli møtt av en gammel venn. O lykke å vite hva man 
går til. Flasken er den samme som i fjor, men den prydes i 
år av et lite merke. Fjorårets soleklare vinner har tydeligvis 
vært blant oss i 150 år og feirer nå jubileum (vi venter spent 
på invitasjon). Nydelig, flott, nostalgisk og passe julete de-
sign, men nøytral nok til å kunne dras fram hele året.
Lukt
Ingen sterk spritlukt, kan nesten gå så langt som å kalle den 
rund. Kan hende jeg hallusinerer (vi er tross alt på akevitt 
nummer 12), men det er hint av multe og sherry. Lukter litt 
som å være på hyttetur med utvidet familie når søskenbar-
na begynner å bli «voksne». Får litt flashbacks til tvilsomme 
sikkerhetstiltak rundt massive bål. Veldig lovende.
Smak
150åringen har litt futt i seg ennå! Karve, hint av multe og 
en svak smak av lakris/anis. Akkurat så lite lakris at til og 
med jeg kan like det. Siterer meg selv fra testen i fjor «Dette 
er virkelig livets vann. Kjølé luggum.» Johanne ser ut til å 
være i syvende himmel og det må være første gangen hun 
ikke har skjært en eneste grimase etter inntak. Denne er 
klart den beste akevitten du kan ha til fet og tung mat på 
julebord eller julemiddag. Er du så heldig å få multekrem 
til dessert trenger du heller ikke be om et nytt glass til noe 
tøvete cognac – hold deg til Gammel Opland. Utvilsomt 
testens vinner.
Terningkast – 6 old but gold

Best i test!
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Hvordan date seg gjennom 
mørketiden i Tromsø

Vi	vet	alle	at	winter	is	coming.	For	oss	studenter	i	Tromsø	
betyr	 det	 også	 en	mørketid.	 Tidligere	 har	 JUST	 servert	
tips	and	 tricks	på	hvordan	man	skal	overleve	 i	mørket	
med	de	klassiske	«tenn	stearinlys»	og	«vær	sosial».

Jeg tenker imidlertid å dedikere denne artikkelen til dere single studenter som jeg vil tørre å 
påstå egentlig blir hardest rammet at mørketidsdeprisjonen. Med dette skal jeg forsøke å gi 
dere tips and tricks til hvordan man kan date seg gjennom mørketiden i Tromsø. Bare husk 
at dere leser på eget ansvar, jeg er ingen ekspert og dette er IKKE kvalitetssikret. Hvem vet, 
kanskje man finner seg en såkalt «mørketidspartner» som jeg regner med er et nytt begrep 
for tilflyttende søringer. 

1. Dinner and wine
Dette er perf om man sliter med høstøkonomien og er komforta-
bel med å ta med daten hjem. Lag middag sammen og drikk vin, 
tenn lys og ha på bra musikk i bakgrunnen. 

2. Fjelltur og stormkjøkken
Ha med pledd, sitteunderlag, og pannekakerøre i sekken og stek 
pannekaker på Fløya. Sjekk at stormkjøkkenet funker før du drar 
hjemmefra;)

3. Campingen
En runde med lavterskel golfing og pils er en klassiker. Om du føler 
deg ekstra spicy kan du også booke karaoke rommet, men det 
koster fort en 1000 lapp – husk at det ikke er sound proof.

4. Kino
Istedenfor å dra på Aurora Kino, kan 
dere ta turen på Verdens Teateret. 
Du finner kino programmet deres på 
nettsiden. Fram mot jul viser de også 
noen koselige juleklassikere, i tillegg til 
at man kjøpe drinks og pils under fil-
men om det skulle friste. Pro tip er å 
dra på kino først, og så kanskje ta en 
øl en plass etterpå. Da har dere noe å 
snakke om hvis du er klein.

5. Skøyter på prestvannet
Bare sjekk at isen er trygg. Det går an 
å leie skøyter på biblioteket i sentrum, 
eller kanskje låne av en venn.

Av Sanne Irene Jensvoll

Foto: Privat
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Best i test!



JUS´T 44

6. Ake
Om du ikke har akebrett så kan man alltids bruke plastikkpose, men man kan også leie ake-
brett på biblioteket i sentrum.

7. Bowlingen
Nok en klassiker. Husk å sjekke om de har ledig bane i forkant om du vil ta med daten på 
bowling. Ikke spør om bumper-fence, du er bedre enn det.

8. Kjøretur og nordlys
Denne er kanskje for de litt mer privilegerte med bil til disp. Om du har det og det er forhold 
som tilsier at det blir bra Nordlys, ta med daten på kjøretur og finn en bra spot. Om du er 
giret på en litt lengre kjøretur så har Grøtfjord bra Nordlys. Ha klar en god spilleliste eller la 
daten din være DJ.

9. Take her/him swimming on the first date
Er du en morgenfugl, så er det halv pris på morgenen på tromsøbadet, og du får gratis kaffe. 
Kanskje ikke helt første date materiale, men å sitte i utebassenget og drikke kaffe på mor-
genen i godt selskap er magisk.

10. Sip and paint
Dette ble ganske trendy i corna tider og byr opp til mye bra samtale. Kjøp inn litt vin og maleut-
styr om du ikke allerede har det liggende. Om du sliter med inspirasjonen kan du forslå at 

dere kan male hverandre :)

11. Escaperoom
Kan også hende dette er mer eg-
net for en second date, men om 
du ikke vil kaste bort tiden din 
så er dette en fin måte å finne 
ut om dere er kompatible, ref. 
«hjem til jul». Til dere som er i et 
forhold, men som kanskje har 
en underliggende tvil knyttet til 
kompatibiliteten så kan dette 
også være relevant.

13. Lage sushi
Inviter til sushi date! Lite sushi tips for studentlommeboken; du kan bruke vanlig grøtris til å 
lage sushi risen, søk opp fremgangsmåten på google. Man trenger heller ikke å bruke den 
dyreste salmalaksen. Crabsticks, fiskepinner, panerte reker fra frysedisken eller marinerte 
scampi er også godt om man skal ha litt alternativ.

14. Isbading i bukta
Fint om man ikke vil ha en lengre date. Kan om så by på en varm kopp te hjemme hos seg 
om det er god stemning. Pust er også et alternativ til bukta om man vil ha tilgang på badstue.

Foto: Pixabay
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15. Klatredate
Om det viser seg at det er en fellesinteresse slår jo ikke dette feil.

16. Ta en kaffe på kunstmuseet
Kunstmuseet ligger ovenfor Bankgata busstoppet i sentrum. Her 
kan man være litt artsy, og om man har en interesse for strikking 
eller hekling el. kan man gi en liten tutorial mens man tar en 
kaffe. De arrangerer også juleverksted fram mot jul om man vil 
komme i skikkelig julestemning.

Håper dette var brukbart. Jeg kan ikke gi noe garanti for at noen 
av disse kommer til å gi deg en mørketidspartner i Tromsø, men 
kanskje du får en god venn :) Evt. om du synes det er vanskelig å 
faktisk be folk ut er alle disse alternativene brukbare for en kose-
lig stund med en kompis eller venninne. 

Uansett tenker jeg at det er viktig å ha en innstilling om at man taper jo faktisk ingenting på å 
være litt direkte å spørre rett ut. Får man et nei så er det bedre enn at man drar på en date 
med noen som egentlig ikke ville være der i utgangspunktet. Om daten blir dårlig så er man 
en erfaring rikere. Kanskje lettere sagt enn gjort, men yolo.

Husk før du drar på date; det er lov å stalke i moderate mengder for å finne ut om fyren/
damen er psycho. Jeg har nylig sett tinder-svindleren på Netflix så helt innafor å være litt føre-
var. Tidenes red flag er at kompis har glemt kortet. Og si i fra til en eller annen hvor du er. 
Lykke til flottfolk. Jeg ønsker dere en fantastisk mørketid og håper dere kommer dere litt ut 
av komfortsonen. 

Jeg føler jeg burde vært anonym, men hilsen Sanne :)

Foto: Privat
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