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Kære læser
Først og fremmest skal der lyde et stort velkommen tilbage fra sommerferie. Både til jer, der har gået
her længe, og du som lige er startet. Gensynets glæde er stor, så vi vil gerne beklage den lidt dystopiske
tone, vi lægger fra land med i denne leders indledning. Hæng i, for der er en mening med torturen:
Verden er desværre et lige så tragisk sted, som da vi forlod den i sidste blad. Værd at nævne i denne
sammenhæng er USA's definitive fjernelse af abortretsbeskyttelsen og Putin Den Stores forsat
hovedløse mission. Herhjemme står det ikke bedre til: Vi har haft den varmeste sommer i 140 år,
en energikrise på vej og en virus, der truer med at komme igen. Ulykkerne bemærkes dog ikke på
Christiansborg: Her leger vi valgkamp og taler om Arne-pension, om mink og om topskat. Der er
tvekamp om provinsens stemmer, selvom ingen har endnu bedt om ordet til en "Bemærkning af
særlig karakter" i folketingssalen.
Vi andre kaster os over nyheder om tunede knallerter og Lars Finsens seksuelle eskapader - måske
fordi de rigtige kriser er vokset for store til, at vi kan begribe dem. Tragedierne er simpelthen for
mange. I denne udgave af Stud. Jur. ønsker vi derfor at bringe mere dialog og debat til campus.
Ikke fordi vi alene kan tale os ud af kriserne, men fordi det bør være en grundlæggende del af vores
akademiske uddannelse, ikke at lade den slags fejes under gulvtæppet. Som Hal Koch siger, så
er det samtalen og den genside forståelse og respekt, som er demokratiets væsen. Som jurister
er det vores evige opgave, ikke at forfalde til fagbøgerne. Vores viden er ikke meget værd, hvis
ikke vi øver os i at bruge den. Derfor prøver vi i dette magasin at belyse juraen som et socialt
værktøj. Du vil få en masse gode grunde til at bryde med bøgerne i artiklen "Otte lifehacks til at
klare sig godt på studiet”, og så skal du møde Daniel, der efter sin bachelor smed fortøjningerne
og flygtede ud på åbent hav. Vi bringer også en spændende artikel om transkønnede i sport, som I
vores optik er endnu et eksempel på, at juraen eksisterer i de største samtidspolitiske dilemmaer.
Den nye jurastuderende bør også gøres opmærksom på, at dit valgte fag giver dig en helt unik
mulighed for at blive et meget kedeligt menneske. For at undgå dette opfordres du kraftigt til at
interagere med dine medstuderende. Tal om jeres læsestof, men også om alt det andet, der foregår
inde i jer - og ude i verden. Det er også vores pligt at oplyse om, at jurabaren har sikret flugelshots
mod inflationsstigningerne, så der er god mulighed for at samles til en skål.
Sidst vil vi også tillade os at gøre reklame for et arrangement, der volder mig ligeså stor begejstring
som en teenager til Harry Styles Koncert: Årsballet. De grandvoksne mennesker, der ligger i kø
på KUA natten før billetsalget starter understøtter vist den pointe. Husk at få skaffet dig en billet
til en aftens flygtig eskapisme fra alt det andet derude.
Tak fordi du læste med. Vi håber, I vil nyde denne udgave af Stud.Jur.

Emma Løchte og Clara Grønborg Juul
Stud.Jur. Redaktører
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FORMANDENS MEDDELELSER

Kære medstuderende
og ansatte ved Det
Juridiske Fakultet...
Og lige netop studielivet udenfor for undervisnings
lokalet vil JD gøre sin del for igen at gøre interessant
i løbet af efterårssemestret. I den forbindelse har vi
planlagt et sjældent godt semester, hvor vi kommer til
at byde på bl.a. legal tech-akademi, processpil, den 118.
årsfest, studiebesøg hos miljøministeriet, valgdebat,
oplæg om ubevidste bias i retssystemet, jurabar og ca.
20 andre arrangementer – så det er bare om at følge
med på vores hjemmeside, Facebook og Instagram.

Jeg vil gerne indledningsvis på JDs vegne byde alle
nye studerende velkommen på Jurastudiet og alle
”gamle” velkommen tilbage efter en velfortjent
sommerferie. Det er dejligt igen at se et trafikeret
Studiestræde, selvom det betyder lange køer ved Hava
Java. Det minder mig om det romantiske billede af
et inspirerende studiemiljø à la historiske campus i
England eller U.S.A., uanset at bygningerne på KUA3
i højere grad ligner et stort borgerservicekontor.
Jeg håber, at alle I nye studerende har haft en god
studiestart med alt, hvad det indebærer. JD var til stede
ved foreningsdagen i introugen, d. 1. september, hvor
fakultetets levende foreningsliv blev præsenteret, og
der blev serveret en øl eller to – en fantastisk dag, hvis
du spørger mig, som jeg håber, har inspireret jer til at
deltage aktivt i studielivet udenfor for undervisningen.

Ligesom jer har JD også været på sommerferie, men
en del af denne er traditionen tro blevet brugt på vores
såkaldte visionsweekend. 3 dage hvor JDs bestyrelse
dels hygger sig, som det jo hører sig til, når man er
i sommerhus med 15 venner, og dels diskuterer og
udlægger visionerne for det næste års bestyrelses
arbejde. Når man tager JDs nuværende bestyrelses
diskussionslyst og visionære mindset i betragtning,
er det ikke overraskende, at visionsweekenden
udmøntede sig i en række nye tiltag, hvorunder bl.a.
en temauge i løbet af foråret, podcast for studerende
og Stud.Jur-bladet online. Alt sammen kommer I til
at høre mere om på vores informationskanaler.
Sidst er der kun tilbage at sige, at vi glæder os
til at feste, nørde og diskutere med jer i løbet
af semestret! Og så husk, at I altid kan skrive
til os, hvis I har forslag til, hvordan vi kan gøre
det endnu federe at studere jura på KU.
God læselyst!

Formand
Erwin Frank
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JOB & KARRIERE

KICKSTART KARRIEREN UNDER STUDIET

LE

TENTIA
PO
L

Hvad enten du er fuldmægtig eller stud.jur., kommer du til
at samarbejde med nogle af branchens skarpeste hoveder,
og du vil kunne se frem til blive en del af et arbejdsmiljø
med gode og synlige ledere. Allerede som stud.jur. får du
mulighed for at arbejde på større, medieomtalte sager, hvor
du vil få både medindflydelse og ansvar. Som et af Danmarks største advokatfirmaer og med kunder inden for alle
brancher og sektorer, kan vi desuden tilbyde dig at stifte
bekendtskab med et væld af retsområder og specialer, så
du er godt rustet til at vælge lige netop den karriereretning,
der passer til dig.

GROW

E SOCIAL
IF

Som firma er vi altid i udvikling og værdsætter et godt arbejdsmiljø, hvor du bliver set som det hele menneske, du
er. Derfor bygger vores medarbejderløfte, GROW, også på
tanken om, at vi som virksomhed i videst muligt omfang
imødekommer og understøtter vores medarbejderes udvikling, karrieredrømme og individuelle ønsker i forskellige
livsfaser. Et løfte, vi praktiserer over for samtlige af vores
medarbejdergrupper: fra studerende og fuldmægtige til
advokater/erhvervsjuridiske rådgivere.

ERSHIP L
AD

Vi byder løbende velkommen til
nye dygtige, ambitiøse og nysgerrige jura- og erhvervs jurastuderende. Både når vi ansætter
studenter, når vi åbner dørene
til stribevis af sociale og faglige
arrangementer, og når vi optager
nye medlemmer i vores talentnetværk. Næsten uanset hvilken
retning dine ambitioner peger i,
er vi derfor et oplagt sted at få
en flyvende start på karrieren. Vi
glæder os til at lære dig at kende.

Vi glæder os til at lære dig at kende.

Er du nysgerrig på at lære Poul Schmith/Kammeradvokaten bedre at kende?
Så kan du læse mere om firmaet og dine muligheder som student hos os via denne QR-kode.

AKTUELT
TRANSKØNNEDE I SPORT

Det olympiske kvindekøn
Transkønnede i sport
Feministiske argumenter
for en åben kvindeliga
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SKREVET AF
Julie Nosch
Sommermånederne er verden over fyldt med fest og
farver. Priden trækker gennem verdens storbyer med
sine regnbuefarvede flag. Samtidig bliver vimpler og
nationalflag hævet til sportsbegivenheder verden over.
Denne sommer prægede Tour de France Københavns
bybillede, mens vi alle venter i spænding på det til efteråret
udskudte verdensmesterskab i herrefodbold.
Denne sommer har dog også, endnu en gang, kastet lys
på en af de LGTBQ+ relevante problematikker, der stadig
præger sportsverdenen: den binære kønsopdeling i spor
tens verden overfor inklusionen af trans- og interkønnede
eller non-binære. Den offentlige debat blev i sommer
særligt tændt af den transkønnede kvindelige atlet Lia
Thomas’ sejr i den amerikanske universitetssvømmeliga
for kvinder. Lia Thomas konkurrerede i tre år som mand,
indtil hun begyndte hormonterapi for kønsskifte i 2019.
I marts 2022 vandt hun den kvindelige universitetsliga
og satte nye rekorder. Kort tid efter vedtog FINA, det
internationale forbund for reguleringen af vandsport, nye
regler for deltagelse i kvindeligaerne i svømning. Nu må
atleter ikke have gennemgået mandlig pubertær udvikling
fra 12-års alderen hvis de skal deltage i kvindeligaen, og
de skal opfylde krav om lavt testosteronniveau (T-niveau).
Særligt første del af kravet vil de facto udelukke stør
stedelen af transkvinder fra at deltage i elitesvømning.
Disse nye regler falder i tråd med en tendens blandt flere
internationale sportsforbund, der opstiller krav til atletens
biologi – ofte krav om et vis T-niveau, men det kan også
omhandle niveauet af andre receptorer og hormoner eller
fysiske træk – for at konkurrere i kvindeligaen. Særligt
omdiskuteret er i den forbindelse Det internationale
atletikforbunds (IAAF) krav om, at atleters T-niveauer skal
være under 5 nmol/L for at deltage på korte løbedistancer
som kvinde. Dette krav medførte, at den kvindelige løber
Caster Semenya, som vandt olympiske guldmedaljer ved
både OL i Beijing i 2008 og i Rio de Janeiro i 2016, blev
præsenteret for et ultimatum op til OL i Tokyo i 2021 på
grund af sine naturligt høje T-niveauer. Hun kunne tage
testosteronnedsættende medicin eller blive diskvalificeret.

Opstillingen af biologiske krav for deltagelse som kvinde
rejser fundamentale spørgsmål om retten til kønsidentitet
og definitionen af den naturlige kvindelige biologi. Men
disse spørgsmål er ikke blot køns- eller identitetspolitiske
– de medfører ligeledes en række juridiske udfordringer og
overvejelser om legitimiteten af sportens kønsdefinition og
afvejningen af minoriteters rettigheder. Disse spørgsmål
belyser problemstillinger, hvis konsekvenser rækker langt
over målstregen.
Sportens binære kønsopfattelse: hvordan
defineres mand og kvinde?
Sporten inddeler helt grundlæggende mennesker i kate
gorier, hold og ligaer, for at opfylde sportens idealer om
fairness, lige konkurrencevilkår og et “level playing field”,
og på baggrund af disse idealer at kunne fejre dem, der
excellerer. Oftest indebærer dette en inddeling efter køn,
alder, niveau samt andre sportsspecifikke inddelinger
som handicap i golf eller vægtklasse i boksning. Denne
inddeling skal skabe lige konkurrencevilkår, så sporten
kan varetage sit egentlige mål: at fejre det ypperste af
kroppens formåen.
Efter idealet om fair konkurrencevilkår er kvinder og mænd
således inddelt i særskilte ligaer ud fra den biologiske
betragtning, at mænd er stærkere, hurtigere og mere
udholdende end kvinder. Dette forhold mellem kvinder
og mænds biologi er bekræftet i talrige studier. Men for
at forene denne binære kønsopdeling med en verden af
sportsfolk af diverse kønsidentiteter, kan opdelingen ikke
blot foregå efter kønsdele. I stedet har flere sportsforbund
set sig nødsaget til at opstille andre objektive, målbare
kriterier for deltagelse i ligaerne. Den Olympiske Komite
fjernede i 2021 sit overordnede krav om, at trans- og
interkønnede kvinder skulle have T-niveauer på under
10 nmol/L for at deltage som kvinde i OL. Kriterierne for
deltagelse er nu overladt helt til de enkelte sportsgrenes
forbund, som i mange tilfælde stadig sætter krav til
visse T-niveauer. Selvom det er en fordel, at den enkelte
sportsgren kan vurdere behovet for biologiske krav for

Stud.Jur. 3 — 9

deltagelse som kvinde alt efter sportsgrenens præstati
onsmål, er kravet om T-niveauer og lignende biologiske
krav grundlæggende betænkelige.
For det første er det videnskabelige belæg for en direkte
kausalitet mellem T-niveauer og sportspræstationer
stærkt omdiskuteret. Da IAAF offentliggjorde sine T-krav,
pegede fremtrædende forskere på studier, som modsagde
dem, IAAF baserede sin grænse på. I stedet er grænsen
blevet beskyldt for at være arbitrær og særligt at diskri
minere Semenya, som gennem hele sin karriere har ydet
ekstraordinære præstationer. Det videnskabelige belæg
for krav om T-niveauer er desuden blevet beskyldt for
at være baseret på en racemæssige og regionale bias,
og generelt at diskriminere kvinder med en anderledes
udvikling i fysiske kønstræk (interkøn). Testosteronkravet
medførte, at fem kvindelige løbere, herunder Semenya
– alle fra det afrikanske kontinent – blev udelukket fra
at deltage i Tokyo OL på grund af deres naturligt høje
T-niveauer. Som ved alle andre rettighedsindgreb, bør
de juridiske alarmklokker ringe ved beskyldningen om
arbitrære grænser eller utilstrækkeligt videnskabeligt
belæg for nødvendigheden af det pågældende indgreb.
For det andet indebærer IAAF’s regelsæt, at både interog transkønnede kvinder kan blive pålagt medicinsk at
nedbringe deres T-niveauer for at deltage i konkurrencer.
I lyset af, at elitesport kan være en brødfødende karriere,
skabes således en struktur, hvor ikke-ciskønnede enten
nægtes adgang til sporten som erhverv eller pålægges at
indvillige til kropslige indgreb for at udøve deres erhvervs
frihed. Anerkendelsen af en nonbinær kønsforståelse i
samfundet generelt kan anskues som et politisk anliggende,
men nægtelsen af individer i et erhverv på grund af deres
kønsidentitet – som de retmæssigt udlever – og krav om
kropslige indgreb for at indgå i erhvervet er fundamentale
juridiske spørgsmål. Spørgsmål, som den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol for løberen Semenyas ved
kommende nu skal tage stilling til.
Den naturlige kvinde og den ekstraordinære mand
Da der indtil videre kun er opstillet biologiske krav
for deltagelse i kvindeligaer, rammer sportens krav
om biologisk kønsnormativitet de facto kun trans- og
interkønnede kvinder.
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Afgrænsningen af kvindeligaen med biologiske krav
søger at bevare den fair konkurrence i og integriteten af
ligaen. Nogle frygter, at den blotte mulighed for, at man
vurdere køn ud fra testosteronniveauer, der kan justeres
via medicin, vil bevirke, at middelmådige mandlige atleter
vil kunne se en fordel i et kønsskifte for at excellere i den
kvindelige liga. Kvindeligaen vil reelt blive overtaget af
pseudo-transkønnede, og der vil ske en udvanding af det
kvindelige køns deltagelse i sport.
Et par modsvar til denne frygt. For det første, der har endnu
ikke har været nogen seriøs mistanke om dette i elite
sporten. For det andet, frygten for at cismænd vil presse
deres T-niveau ned alene for at deltage i kvindeligaen,
negligerer det enorme fysiske indgreb hormonterapi udgør.
Set i betragning af den daglige chikane transpersoner
fortsat oplever samt det væsentlig lavere lønniveau for
kvindelige atleter på tværs af sportsgrene, er det svært at
forestille sig, at en cismand faktisk ville udnytte reglerne
for at konkurrere som kvinde. For det tredje, kønsskifte er
ikke ligetil. Læseren kan selv overveje, hvad prisen skulle
være for at give afkald på sit køn.
Andre begrunder behovet for lave T-krav med, at trans- og
interkønnede kvinder har biologiske fordele i sporten og
derfor vil udkonkurrere ciskønnede kvinder i kvindeligaen.
I dette argument ligger dog også en opfattelse af, hvem,
der er ”naturlige”, og hvem, der er ”unaturlige”, kvinder,
hvoraf de første er mest beskyttelsesværdige.
Dette argument bærer ikke kun præg af transfobi, det
adskiller sig også fra den fejring af de ekstraordinære
menneskelige præstationer, sporten ellers profilerer sig
med – de største atleter beundres for deres exceptionelle
egenskaber, deres utroligt lange lemmer eller ekstreme
udholdenhed. Eller rettere: mandlige atleter fejres for
dette. Kvindelige atleter oplever derimod, at der bliver
stillet spørgsmålstegn ved deres kvindelighed og ret til
at deltage i sporten, hvis de præsterer for ekstraordinært.
Modsat kvindeligaen, er deltagelse i mandeligaen jf.
IAAF’s regelsæt kun betinget af en kønsidentifikation
som mand for både cis-, inter- og transmænd. Flere andre
sportsforbund viser lignende inkluderende forhold for
deltagelse i mandeligaen og ekskluderende kriterier i
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kvindeligaen. Dette ses også i Dansk Idrætsforbunds
nye råd til inklusionen af forskellige kønsidentiteter i
idrætten, hvor tredje råd lyder, at de mandlige rækker
bør lades åbne for alle “da de fysiske forudsætninger hos
transpersoner, interkønnede og non-binære ikke skaber
konkurrencemæssige fordele”. Dette skaber på den ene
side, meget anerkendelsesværdigt, én inkluderende liga
for alle køn. Samtidigt bidrager det dog til den generisk
maskuline identitetsopfattelse, hvor mandekønnet- og
ligaen etableres som den brede kategori, som alle kan
anbringes i – så længe de ikke aktivt identificerer sig som
ikke-mand. Heroverfor står kvindekønnet og ligaen, som
minoritetskategorien, der kræver særlige forholdsregler og
beskyttelse. Denne inddeling beskytter nok majoriteten af
ciskvinder, men bidrager ikke til at inkludere de personer
i sporten, der ikke identificerer sig som mænd, men heller
ikke opfylder de krav, vi sætter til kvinde(kønnet/ligaen).
Ønsket om at sikre ”fairness” i kvindeligaen er fuldt
forståelig. Vi kan dog ikke negligere, at bestræbelserne
diskriminerer transkvinder såvel som kvinder med medfødt
anderledes kønsudvikling og desuden skriver sig ind i
en århundredelang tradition for at søge at definere den
”ægte”, ”gode” og ”naturlige” kvinde – ofte som en antitese
til manden. Resultatet er en situation, hvor mandlige
sportsfolk med naturligt ekstraordinære egenskaber slår
verdensrekorder, mens kvinder bliver diskvalificerede og
stemplet som unaturlige.
Kan sporten blive kønsneutral?
Selvom der er klare forskelle i både gennemsnits- og
toppræstationer mellem kvinder og mænd på tværs af de
olympiske sportsgrene, er der store snitflader hvor mænd,
kvinder og atleter af andre kønsidentiteter ville kunne
konkurrere på lige niveau med hinanden. Dette leder til
spørgsmålet, om vi inddeler sportsfolk efter to køn, fordi
det ene køn præsterer bedre end det andet, eller om vi
opfatter at mænd præsterer bedre end kvinder, fordi vi
inddeler sportsfolk således? I en juridisk diskussion bør
vi nøje overveje hvor langt fairnessargumentet faktisk
rækker for ekskluderingen af trans- og interkønnede fra
den kvindelige liga, når man ville kunne opstille ligaer efter
andre parametre, som går på tværs af køn og skaber et
endnu mere “level playing field”. Dette kunne være ligaer
baseret på deltagernes individuelle præstationsniveauer,

som handicapsystemet i golf, præstationerne i kvalifika
tionsrunderne eller andre relevante faktorer.
Der er dog en række vigtige feministiske argumenter
for inddelingen i mandlige og kvindelige ligaer. Det kan
bl.a. argumenteres, at inddelingen giver kvinder bedre
mulighed for at excellere på eliteniveau og derigennem
skaber bedre muligheder for en finansielt bæredygtig
sportskarriere for kvinder. Selvom lønninger og præmier
for kvinder markant lavere end for mænd inden for de fleste
sportsgrene – kvindelige og mandlige fodboldspilleres
gennemsnitlige årsløn i Bundesligaen i 2018 var hhv. €
37.250 og € 1,4 mio. – kan man argumentere at den separate
kvindelige liga gør det muligt at skabe opmærksomhed om
kvindelige atleter og over tid fordre fankulturer, sponsorater
og lønniveauer på linje med mændenes. De kvindelige
præstationer fejres herigennem særskilt uden at gå tabt
blandt mandlige præstationer, og giver kvinder mulighed
for at udmærke sig som ”den bedste kvinde”.
Selvom kvindesport er i fokus, og visse kvindelige atleter
tjener op mod samme beløb som deres mandlige modsvar,
er vi dog stadig langt fra en større trickle-down effekt i
de kvindelige ligaer, både når det kommer til lønniveauer,
sponsorater, fankulturer og præstige. Adskillelse er ingen
garanti for lige vilkår, og den nuværende adskillelse forhindrer
til og med dygtige atleter i overhoved at deltage. Kønsneutrale
ligaer vil ikke udviske atleters kønsidentitet, men i stedet give
os mulighed for at fejre og finde forbilleder i en større diversitet
af atleter og alle disses ekstraordinære præstationer.
Sportens magt
Sporten er et kulturelt fænomen; Vi samles nationalt om
internationale konkurrencer, vi forbinder sportsklubber
med de værdier, de står for i offentligheden, vi idoliserer
individuelle sportsfolk og lytter til deres budskaber selv
uden for sportsbanen. Af samme grund får sportsbegiven
heder de bedste sendetider, sponsorater af astronomiske
størrelser og tiltrækker mere opmærksomhed end selv de
vigtigste politiske topmøder. Men man skal være naiv for
at klassificere sportsbegivenheder som apolitiske. Netop
på grund af sportens enorme rækkevidde og underliggende
indflydelse, kan det argumenteres, at de store mesterskaber
og ligaer også bærer et særligt ansvar for de værdier, de
formidler. Det bør derfor nøje overvejes hvilke afledte
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konsekvenser det har, når trans- og interkønnede bliver
stigmatiseret som “unaturlige” inden for sportsverdenen,
hvis mediedækning, følgere og opmærksomhed rækker
videre end nogen LGTB+ begivenhed.
Transkønnedes plads i elitesport er som nævnt aktuelt
tematiseret i den offentlige debat på grund af svømmeren
Lia Thomas’ sejr i universitetsligaen. Konsekvenserne for
Lia Thomas har dog ikke blot været at blive gjort til emne for
offentlig debat, få sat spørgsmålstegn ved berettigelsen af
sin sejr og få sin fremtidige svømmekarriere udfordret. Som
offentlig transperson oplever hun nu chikane og trusler på
livet. Selvom målet om at beskytte ciskønnede kvindelige
atleters rettigheder er anerkendelsesværdigt, bør vi ikke
acceptere en italesættelsen af trans- og interkønnede
sportsfolk som en trussel mod den fair konkurrence
og opstillingen af mål for den naturlige og unaturlige
kvindelige biologi i sporten. Dette vil kun bidrage til
den transfobiske kultur, der dagligt sætter minoriteters
rettighed og sikkerhed på spil, og som desværre stadig
eksisterer både i og udenfor sportsbanen.
Rettighedskonflikt eller fælles interesser?
Spørgsmålet om trans- og interkønnedes deltagelse i
elitesport er i grunden en typisk juridisk rettighedskonflikt,
hvor et mindretals rettigheder møder et flertals interesser.
Atypisk er, at flertallet i den konkrete sag er ciskvinder,

der som magtminoritet også nyder særlig beskyttelse.
Vi bør dog passe på med at italesætte de to gruppers
interesser som konfliktfyldte. For det første er antallet
af transkønnede atleter minimalt, og de præsterer ikke
konsistent bedre end ciskønnede. Siden den Olympiske
Komite udkom med sine første regler om transpersoners
deltagelse i 2003, har over 63,000 atleter kvalificeret sig
til OL, hvoraf kun tre var transkønnede. Når forskning viser,
at 0,5-2% af befolkningen har en anden kønsidentitet
end den ved fødslen tildelte, peger forholdet ikke på,
at transkønnede har en særlig fordel i sportens verden.
Tværtimod tyder forholdet nærmere på, at transpersoner
oplever strukturelle udfordringer, der modvejer deres
eventuelle biologiske fordele, og hindrer dem i at præstere
på eliteniveau. Lignende strukturelle udfordringer oplever
også ciskønnede kvinder, som den ciskønnede kvindelige
svømmer Erica Sullivan skriver i et åbent brev til støtte
for Lia Thomas: “I can tell you that I know what the real
threats to women's sports are: sexual abuse and haras
sment, unequal pay and resources and a lack of women
in leadership. Transgender girls and women are nowhere
on this list.” I stedet for at begrænse adgangen til den
kvindelige liga og opstille et konfliktforhold mellem cis- og
ikke-ciskønnede atleters interesser, burde sportsfolk og
jurister i stedet kæmpe for, at alle kvinder – trans-, inter- og
ciskønnede – beskyttes mod diskrimination og kan nyde
retten til at konkurrere, kæmpe og præstere deres bedste.

TRANSKØNNET

Fællesbetegnelse om personer, hvis kønsidentitet i større eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med
det køn, de blev tildelt ved fødslen.

TRANSKVINDE

En transkvinde er en kvinde, som blev tildelt kønnet mand ved fødslen.

TRANSMAND

En transmand er en mand, som blev tildelt kønnet kvinde ved fødslen.

INTERKØNNET

Bruges som betegner for en persons køn, hvis personen har medfødt variation i fysiske kønskarakteristika.
(…) Omkring 1 ud af 100 har medfødte variationer i fysiske kønskarakteristika (…)

CISKØNNET

Person, hvis oplevede køn og kønsudtryk svarer overens med det køn, personen blev tildelt ved fødslen.

BINÆR KØNSFORSTÅELSE

Forståelse af, at kønnet består af to uafhængige og modsatte former af
henholdsvis femininitet og maskulinitet
Direkte fra https://lgbt.dk/ordbog
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Hvilket job skal
forme din fremtid?
Vi udvikler fremtidens advokater og lægger vægt på mere end juridiske
kompetencer alene. Hos os er din udvikling og karriere altid i bevægelse. Vi
investerer i din fremtid, giver dig ansvar, udfordringer og fleksible karriereveje,
fordi kompetencer og interesser er forskellige. Vi har højt til loftet, og med
kontorer i flere end 40 lande rækker vi også ud over landets grænser.
Se vores ledige stillinger på dlapiper.dk under karriere.
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Hvilke konsekvenser
har symbolpolitik
for lovgivningen?
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SKREVET AF
Sine Madsen
Symbolpolitik er politik, der i højere grad føres for at
markere en ideologisk holdning og give indtryk af hand
lekraft, end for at anvise konstruktive forslag til løsning
af et problem. Ved lov og jura, bliver tiltagene gennemført
og implementeret, men hvilke konsekvenser har det for
lovgivningens betydning? Thomas Elholm, professor i
strafferet på Københavns Universitet, beskriver i en kronik
i Politiken, hvordan symbolpolitik i løbet af de sidste 20 år
har påvirket juraen ved at præge den strafferetlige lovgiv
ning, hvor det nu vægter tungest, at bruge lovgivningen
til at sende bestemte politiske signaler.
Elholm mener, at det er blevet normalt automatisk at kræve
strengere straffe ved ethvert samfundsproblem uden at
inddrage bivirkninger og modsatrettede hensyn. Han
henviser til, da en ny straffelovgivning blev diskuteret for
ca. 40 år siden, hvor debatten i højere grad var påvirket af
spørgsmålene om straffens virkning, end det er tilfældet
i dag. Europarådet anbefalede tilbage i 1976, at der blev
udviklet nye alternativer til fængselsstraf, fordi meget
tydede på, at fængselsstraf havde negative virkninger.
Europarådet mente derudover, at man kunne mindske
brugen af frihedsstraf uden at gå på kompromis med den
offentlige sikkerhed, der vægtes højt. Dette står i kontrast
til tiden i dag, hvor der per automatik kræves strengere
fængselsstraffe ved ethvert samfundsproblem uden at
tage hensyn til bivirkninger og modsatrettede syn. Ifølge
Europarådets anbefaling er der mange eksempler på, at
behovet for at sende bestemte signaler har vejet tungere
end faglige, saglige og evidensbaserede argumenter om
straffens bivirkninger.
Det er kendetegnende for nutidens politikere at have fokus
på at vise handlekraft og signalere de korrekte værdier.
Dette betegnes som signal-lovgivning. Ifølge Elholm har
signallovgivning haft stor påvirkning for indførelsen af
mange nye strafferegler, som har medført, at straffelov
givningen er blevet ren symbolpolitik.
Elholm foretog i 2010 en undersøgelse af ændringerne
i straffeloven mellem 2000 og 2009. Undersøgelsen
viser, at meget af lovgivningen kan karakteriseres som

signallovgivning. Han henviser til, at beskyttelsesin
teresserne, som lovforslag begrundes med, viser sig
tydeligt i udviklingen, og at disse beskyttelsesinte
resser også har ændret sig med tiden. Elholm påpeger
i sin undersøgelse på, at man i dag i et lovforslag kan
skrive, at loven skal beskytte abstrakte interesser som
f.eks. ”sammenhængskraften i samfundet”. Dette kan
opnås blandt andet ved at forbyde visse former for
ansigtstildækning i det offentlige rum. Derudover ses
det, at loven skal beskytte sindsstemninger som f.eks.
”følelsen af tryghed”, og dette opnås ved at forbyde
utryg-skabende adfærd, herunder visse former for
tiggeri, beklædning og hjemløshed. Denne type af
beskyttelsesinteresser er blevet meget afgørende for
valget af lovgivning, og har medført at hensyn til den
kriminalpræventive effekt og eventuelle bivirkninger
eller dens retsusikkerhed falder i baggrunden. I stedet
for har det fået afgørende vægt at ’gøre noget’, for at
markere overfor befolkningen. Kort sagt, rammer vi
kernen i moderne signal-lovgivning.
Elholm påpeger, at det er slående hvor lille en andel af
lovforslagene om straf, der – sammenlignet med tidligere
– bygger på omfattende undersøgelser udført af uvildige
eksterne eksperter i dansk sammenhæng. Denne udvikling
ses også i andre lande, specielt i USA, hvor evidens og
saglighed har været særligt under pres.
Efterfølgende kommer Elholm med tre grunde til hvorfor
signallovgivningen og symbolpolitik er problematisk. For
det første går signallovgivning typisk ud over de svage og
udstødte i et samfund, hvis flertallets behov for at sende
signaler vejer tungere end tungtvejende indvendinger, vil
samfundsproblemer forblive uløste. Følgerne heraf risikerer
at udmønte sig i samfundet f.eks. ved radikalisering,
marginalisering og diskriminering.
For det andet kommer signallovgivning ofte i konflikt med
grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatliv,
ytringsfrihed og religionsfrihed etc. Den afvejning der skal
foretages overlades typisk til udøvende og dømmende
myndigheder, men indebærer en vanskelig afvejning.
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For det tredje kan signallovgivning give problemer i det vir
kelige liv, når lovgiver udtrykker sig generelt, og det dermed
bliver op til domstolene at tage stilling til konkrete forhold.
Elholm skriver blandt andet at, ”klare signaler er ikke altid
så klare i mødet med dagliglivets mangfoldighed”. Dette sås
i starten af Covid-19-epidemien, hvor Folketinget vedtog,
at den pålagte straf kunne forhøjes indtil det dobbelte, hvis
lovovertrædelsen havde baggrund i eller sammenhæng
med Covid-19-epidemien i Danmark. Landsretten afviste
i en sag om deltagelse i en Men in Black demonstration,
at bruge den omstridte bestemmelse om dobbelt straf for
’coronaforbrydelser’. Strafferetsprofessor Jørn Vestergaard
udtalte i forbindelse hermed, at landsrettens gentagne
afvisning af bestemmelsen skyldes, at der simpelthen er
tvivl om, hvordan bestemmelsen skal bruges i praksis.
Et andet eksempel på symbolpolitik er knivloven, der
blev skærpet tilbage i 2008. En 19-årig blev stukket ned
på Strøget i København efter et skænderi om en hue, og
blot to måneder efter kom loven som en politisk reaktion
på det tragiske drab. Efter ændringerne af knivloven,
medfører det nu ubetinget fængselsstraf, at blive taget med
kniv. Daværende justitsminister Lene Espersen udtalte i
forbindelse med fremlæggelsen af lovforslaget: ”ikke desto
mindre tror jeg faktisk, at lige præcis den strafskærpelse er
én, der vil have en præventiv effekt”. Loven har dog ikke haft
synlig effekt på antallet af knivdrab i Danmark, og loven
fremstod da også uhensigtsmæssig, da en ung mand fik

syv dages ubetinget fængsel i Landsretten for at have to
hobbyknive liggende i sidelommen i sin bil, da han kørte
hjem fra en aftenvagt fra den tankstation, han arbejdede
på. Han ankede dommen til Højesteret, hvor straffen blev
ændret til en bøde på 3.000 kr.
Afslutningsvist mener Elholm, at signallovgivning kan
stride mod proportionalitetsprincippet, som udgør en
hjørnesten i retsstaten. Et øget brug af symbolpolitik og
signallovgivning er en fare for de værdier, som samfundet
bygger på, hvor viden og saglighed er pejlemærker for en
lovgivning, der helst skal skabe virksomme og afbalance
rede løsninger på vigtige samfundsproblemer.
Elholm henviser til de seneste års mange ekstraordinært
skrappe stramninger på straffen for banderelaterede
forhold, ulovlig våbenbesiddelse og kriminalitet i ghettoer,
som han mener skubber rammen for, hvad der kan være
proportionalt. Den slags stramninger i lovgivningen viser,
at symbolpolitik og signallovgivnings grundlæggende
problem er, at det er ”skruen uden ende”. Hvis en poli
tiker først har sagt, at idéen om strengere straffe løser
samfundets problemer, kan man ikke uden videre sætte
straffen ned uanset virkninger og bivirkninger, for det vil
svare til at negligere samfundsproblemet.
Symbolpolitikken lever i bedste velgående alligevel, og
den skal vi passe på med.

Hvad er
dit næste
skridt?

Gorrissen Federspiel er ét af de foretrukne danske advokatfirmaer
– en position, vi er ydmygt stolte af, og som vi gør os fortjent til hver dag.
Vi søger løbende juridiske talenter, som ønsker at udvikle sig til førende
erhvervsadvokater. Hos os kommer du på hold med erfarne og dygtige
kolleger, som vejleder og udfordrer dig på din vej fra stud.jur. til advokat.
Læs mere på vores hjemmeside og send en uopfordret ansøgning.
gorrissenfederspiel.com/karriere
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OTTE LIFEHACKS
TIL AT KLARE SIG
GODT PÅ STUDIET
UDEN AT SKULLE
LÆSE FOR MEGET
EN CLICKBAITGUIDE
TILKARAKTERRÆSET
OG HAMSTERHJULET

Som Bourdieu italesatte,
og Hemingway beklagede sig
gentagende over, så er der
hemmelige kodekser i alle
socialklasser, hvis formål er at holde
pøblen ude. De afgørende tips til at
klare sig godt på jura har ligeledes
holdt sig godt gemt hen. Så nu, fra
en kandidatstuderende, der i sin
egen optik har klaret sig ganske
udmærket, kommer de afgørende
lifehacks – det ”sociale værktøj” til
karakterræset og hamsterhjulet.

SKREVET AF
Clara Grønborg Juul

1.

DET ER EN MYTE, AT DER IKKE
ER MUNDTLIGE KARAKTERER
		OG FREMMØDEPLIGT PÅ JURA

2.

Først og fremmest: Advokatkontorerne benytter under
visningslokalet som små rekrutteringshubs. Derudover,
hvis vi er ærligere, så er det sjældent, at vi fuldstændig
kan regne med en karakter. Når du har slidt og slæbt dig
igennem EU-rettens pensum over tre gange, men misforstår
opgaveteksten og ender med en encifret karakter, kan
det virke, som om din drømmekarriere i UM er a thing
of the past. MEN: dårlige karakterer kan reddes af gode
anbefalinger fra undervisere. Henset til jurastuderende
større aversion imod at udtale sig på noget tidspunkt til
undervisningen, taler vi om verdens laveste barre for at
gøre et godt indtryk. Husk også på, at undervisere som
oftest kun er et par år ældre end os, og de er meget sjove
at drikke øl med. Så har du også en kyndig, uafhængig
fagekspert, hvis du lige har brug for lidt karrieresparring.

Misforstå mig ikke, man skal læse. Men det er i snak
med andre studerende, særligt på ældre årgange, man
får ideer og inspiration til alle de mange muligheder,
studiet byder på: man kan lave processpil i stedet for
kandidatfag, arbejde på en ambassade i et halvt år
fremfor udveksling osv., osv. Derudover er det også
altså langt lettere at lande dit drømmestudiejob, hvis
din beerpong-nemesis på dit drømmekontor lige stikker
hovedet ned til HR og understreger, du er en god fyr, hvis
ansøgning er på vej. Det er i alles interesse at have et fedt
arbejdsmiljø – særligt med sine gode venner.
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DIN KARRIERE HAR BEDRE AF
TRE TIMER TIL FREDAGSBAR
				END TRE TIMER PÅ EN LÆSESAL

3. DEL NU BARE DINE NOTER
Mit stamhold havde en genial underviser på første seme
ster, der gav os et afgørende råd: Hjælp hinanden og
del jeres noter. Der er timer, du har misset, ting du har
misforstået, og det kan kun gå bedre for alle at have
totalt-opdaterede, hjemmelavede kompendier til eksamen.
Vi har ikke ”bell-curve” karakterkurve på KU. Med 800+
mennesker til eksamen er er det ikke dine holdkammerater,
der afgør, om du hopper en karakter op eller ned. Og så
er det heller aldrig dårligt at få ry som den, der virkelig
fucking havde styr på forfatningsret.

pludselig til at arbejde med Rasmus, der eksiljyde, lægger
shirtless selfies op på BeReal og er iskold, når det kommer
til enhver form for den slags bullshit, der er kendt som høflig
smalltalk for en Frederiksberg snob, som mig. Desuden er
Rasmus også et af de sjoveste og klogeste mennesker, jeg
har haft privilegiet af at møde. Vores obli-underviser kaldte
os ”Spector og Ross”, og det er stadig Rasmus, jeg ringer
til, når jeg skal have råd til lønforhandlinger, en ven med
til jurabar og nogen til at fortælle mig, at jeg skal basse
ned. Mød forberedt op, og få det bedste ud af hinanden.

HAR BEDRE KARAKTERER,
4. DU
END DU TROR

KOMMER DU IKKE
7. FAKTISK
IGENNEM STUDIET OG

Jura har en formidabel evne til at få os til at føle os som
de dummeste mennesker i verden. Så når du stresser
over dine karakterer: kig på snittet. Hvis du fik 4 til TKR
i 2021, er du bedre end gennemsnittet, herunder 400 af
dine medstuderende.

LYVER OM, HVOR
5. FOLK
MEGET DE HAR LÆST, OG

		HVOR LANGT FORAN DE ER

Det fik jeg at vide af en god ven, der var lidt længere
på studiet. ”Hvorfor i alverden” tænkte jeg. Af løgne at
være har den lettere begrænset nytteværdi. Men, som
jeg senere har erfaret ved gentagende eksaminer, er det
undtagelsen hellere end reglen, at alle er nået igennem
pensum. Dette på trods af de altså ”havde været tre uger
foran hele semesteret”. Så fortvivl ej. Du er ikke bagud,
og selv hvis du er, så er læseferien lang, og man husker
alligevel meget bedre alle undtagelserne, hvis man har
læst det dagen før eksamen.

6.

DIN STUDIEGRUPPE

Studiegrupper nedsættes af fakultetet, og din kan kort
fortalt være genial eller godnat. Mit bedste råd i formentlig
hele denne tekst: vær åben. I min studiegruppe på andet
semester skulle undertegnede kulturelitære stress-stræber

KARRIEREN UDEN VENNER

Vi går alle ned med stress, hvis vi ikke har vores yndlings
mennesker omkring os til de lange nætter på læsesalen.
Find de mennesker, der gør dig bedre, og vær sød mod alle
andre. Derudover er verden efter studiet et lige så stort
hamsterhjul, og du kommer til at skulle bruge en hurtig
aktindsigt fra det offentlige, hvor din ven fra jurabar sidder,
en fristforlængelse i en retssag mod din kammerat i løbe
klubben, og din klogeste makker at ringe til, når din klient
pludselig gerne vil have et notat om grænseoverskridende
fusioner indenfor den næste time.

8.

BLIV ET INTERESSANT
MENNESKE

Jura giver dig en helt unik mulighed for at blive et utroligt
kedeligt menneske. Men vi er i vores 20’ere, og det er også
nu, at livet skal leves. Meld dig til aktiviteter og akademier
uden for studiet (Europaakademiet og BCG Mentorship kan
virkelig anbefales!). Udnyt den manglende mødepligt til
at interraile rundt udenfor feriesæsonen og få oplevelser
nok til at holde dig varm under de golde decemberdage på
læsesalen. Husk også på, at jurister lever af at sælge vores
hjerner, og på et eller andet tidspunkt skal du både sidde til
klientmiddage og underholde chefen til julefrokost, vel og
mærke uden at drikke for meget. Korte af det lange: du har
brug for gode historier, og studiet er ikke alt. Held og lykke!
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S
STUDIELIV
PRIVATE UNDERVISNINGSTILBUD

PRIVATE
UNDERVISNINGS
TILBUD PÅ JURA

– KAN DET BETALE SIG?
SKREVET AF
Rasmus Grønved Nielsen,
dr.jur. og lektor i forvaltningsret
Da jeg selv studerede jura (2011-16), tilkøbte flere af mine
medstuderende forskellige private undervisningstilbud,
herunder eksamensforberedende kurser. Det har undret mig
lige siden. Derfor satte jeg mig for at undersøge fænomenet
i mit afsluttende projekt i universitetspædagogikum, som
alle, der ønsker en universitetskarriere, før eller siden skal
gennemføre. Formålet her er at formidle nogle centrale
resultater af min undersøgelse. Hensigten er ikke at være
hverken fordømmende eller patroniserende, men at bidrage
til, at studerende – og særligt de nystartede – træffer
beslutninger herom på et oplyst grundlag.
Den historiske udvikling
Privatundervisning er på ingen måde et nyt fænomen på
jurastudiet. I en periode på omtrent 150 år (1780-1930)
var den såkaldte »privatmanuduktion« reelt studiets
rygrad, hvilket bl.a. skyldtes professorernes forældede
undervisningsmetoder og fraværet af lærebøger. Den
største danske jurist nogensinde Anders Sandøe Ørsted var
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således en flittigt benyttet privatmanuduktør allerede som
studerende og langt ind i sit professionelle liv. Slår man
op i de studentermagasiner som Stud.jur., der begyndte at
florere i 1920’erne og 30’erne, kan man se talrige annoncer
fra manuduktører, herunder ingen ringere end Alf Ross.
Det private undervisningsmarked skrumpede, efterhånden
som universitetet reformerede uddannelsen til det bedre
og ansatte universitetsmanuduktører. Den vordende
velfærdsstat leverede dødsstødet i 1960, hvor universi
tetsmanuduktionen – der var datidens »seminarholdsun
dervisning« – blev gjort gratis.
Fænomenet genopstod imidlertid i 1990’erne med CBS
som sit arnested i en ny »corporate« udgave, der i den
internationale litteratur kaldes »shadow education«.
I 00’erne penetrerede de nye udbydere markedet for
jurakurser med en række aggressive kampagner, der bl.a.
involverede brochurer på alle stole forud for undervisningen

og betaling af undervisere og studerende for at reklamere
for tilbuddene. Meget af dette satte fakultetet en stopper
for, men uden den store succes. Det vakte således en del
opsigt, da Djøf i 2012 offentliggjorde en studielivsunder
søgelse, der viste, at omkring 40 % af de jurastuderende
havde benyttet private kurser for at komme igennem
jurastudiet.
6 ud af 10 betaler for privatundervisning
Min egen spørgeskemaundersøgelse fra foråret 2022
viser, at omtrent 60 % af de mere end 200 studerende på
4. semester, der deltog i undersøgelse, havde betalt for
private undervisningsydelser på jurastudiet, heraf 14 %
flere gange. 70 % angav, at de kunne finde på at tilkøbe
sådanne ydelser i fremtiden.
I et bredere perspektiv hænger denne udvikling formentlig
sammen med opfindelsen af »masseuniversitetet« og sam
fundsmæssige strukturer, der normalt sættes i forbindelse
med »konkurrencestaten«. I et kortere perspektiv tror jeg,
at COVID-19 og suspensionen af den normale undervisning
har eskaleret udviklingen. De to store markedsaktører,
Aspiri A/S og My Law Story ApS, formåede hurtigt at
omstille deres virksomheder til et digitalt publikum med
online kurser, online content og abonnementsmodeller.
Disse teser afspejles til dels i min undersøgelse. De
studerende angav således, at præstationspres i forskellige
afskygninger er den primære grund til, at de betaler for
private undervisningstilbud. En anden central grund er,
at de private tilbud er mere eksamensorienterede. Kun en
lille andel angav, at den private undervisning er bedre end
universitetsundervisningen. En smule forstemmende er
det derimod, at mangel på penge er vigtig årsag til, at en
del studerende ikke har benyttet sig af de private tilbud.
Forretningsmodellen
Det er tydeligt, at de private udbydere i deres for
retningsmodel drager nytte af disse motivationsfak
torer, der er styrende for efterspørgslen. Aspiri A/S

reklamerer eksempelvis med, at de hæver kundernes
karakterer med 1 til 2 niveauer. Det er umuligt at
verificere en sådan påstand. Undersøgelser fra CBS
peger på, at studerende, der tager private kurser,
systematisk får lavere karakterer.
Aspiris primære produkter er intensive eksamensfor
beredende kurser, herunder både online og fysisk, samt
kompendier. Eksempelvis kan man købe 10 timers kursus
i EU-ret til 599 kr. eller 15 timers kursus i forvaltnings
ret til 749 kr. Man kan spare penge ved at købe hele
»semester-« eller »årspakker«, ligesom man kan købe på
afbetaling. Markedsføringen foregår i dag på de sociale
medier. Eksempelvis har Aspiri A/S for nylig lanceret
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en »meme«-kampagne på Facebook med studerendes
præstations- og eksamenspres som tilbagevendende
tematik. I 2021 genererede Aspiri en bruttofortjeneste
på 6,2 mio. kr. med et resultat på 2 mio. kr. Heri skal
naturligvis påregnes, at Aspiri også tjener penge på andre
uddannelser end jura.
My Law Story ApS markedsfører sig nærmest som en
NGO, der går op i studerendes trivsel. Det er imidlertid
en kendsgerning, at det er et anpartsselskab (tidligere
iværksætterselskab), der har en pæn omsætning. Så
vidt ses får My Law Story advokater, studerende og
endda professorer til at producere indhold af forskellig
karakter, hvoraf noget gøres frit tilgængeligt, mens
andet placeres bag betalingsmur. Adgang til det hele
forudsætter et abonnement til »My Law Story Club«,
der koster 49 kr. om måneden for studerende. Man kan
tilkøbe visse andre ydelser, herunder medlemskab af
netværk. Markedsføringen foregår på alle de store
sociale medier som Facebook, Instagram, Youtube og
LinkedIn. My Law Story’s regnskab viser, at selskabet
generede en bruttofortjeneste på 937.000 kr. i 2021,
og at 991.000 kr. blev brugt på personaleomkostnin
ger. I hvis lommer disse penge ender, er overladt til
spekulation.
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Caveat emptor
Min undersøgelse kalder først og fremmest på selvransa
gelse blandt os, der er er ansat på fakultetet til at udvikle
kurser og undervise. Uddannelsen og samfundet er i
konstant udvikling, og vi kan med sikkerhed gøre mange
ting bedre. De private udbydere rammer os der, hvor vi er
svagest, herunder ensformige eksamensformer og mangel
på fuld udnyttelse af potentialet i e-læring.
Jeg håber imidlertid også, at det kan give anledning til
refleksion blandt de studerende. Modsat tidligere er de
private kurser ikke en nødvendighed. Det er ikke ensbe
tydende med, at ingen nogensinde kan være tjent med et
privat kursus. Jeg vil imidlertid tillade mig at tvivle på, at
det er tilfældet for 6 ud af 10. Min undersøgelse indikerer
nemlig, at de fleste studerende deltager i et kursus eller
to i starten af uddannelsen bare for at være »på den sikre
side«. Begejstringen for de private tilbud er da heller ikke
overvældende: ca. 49 % angav at være tilfredse, mens ca.
40 % var neutrale og ca. 12 % utilfredse. For flertallet er
det altså som minimum spildte penge.
Derfor vil jeg håbe, at man som studerende tænker sig om
en ekstra gang, inden man kaster sin dyrebare tid og sine
surt tjente mønter efter private udbydere.

“Det, jeg især sætter pris på ved at
arbejde hos Moalem Weitemeyer, er
muligheden for at få en bred uddannelse og prøve forskellige fagområder
af samtidig med muligheden for at
specialisere sig. Vi har desuden et rigtig
godt kollegialt fællesskab, som gør, at
det er sjovt at tage på arbejde.”

Sarah er advokatfuldmægtig og medlem
af firmaets interne Sustainability-udvalg

Investér i din fremtid
Bliv en del af et af landets førende advokatkontorer
Vi er et Tier 1 advokatfirma. Vores kernekompetencer er inden for Corporate
M&A, Real Estate M&A og Disputes & Investigations, og vi har samtidig en
række supportområder. Vi interesserer os for det samfund, vi er en del af.
Det kommer til udtryk i en stærk virksomhedskultur, som hviler på tydelige
værdier og et integreret fokus på social ansvarlighed, herunder i form af
projekter så som 5 Skoler, JunkFood og klima-tænketanken CIP Fonden.

moalemweitemeyer.com
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Smid
fortøjningerne
sejl fra bøger og advokater
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SKREVET AF
Daniel Hopmann
Den første duft af græs rammer mine næsebor, inden vi kan se land. Vinden har
lagt sig efter tre dages storm, og en varm brise skubber min båd tættere mod fast
grund. Jørgen Leth spilles på højtaleren og forvilder hele besætningen ind i en
trance, imens Spaniens kystlinje træder frem. Vi har ikke sovet i tre døgn, og min
kost har bestået af et æble og en våd myslibar. Med solens varme stråler rammer
en følelse af styrke, indre tro på mig selv og lettelse, som jeg aldrig vil glemme.
Jeg startede på jura i samme år, som jeg færdiggjorde min gymnasiale uddannelse.
På andet semester fik jeg mit første studiejob på et advokatkontor, og herfra
kunne jeg se resten af mit liv lagt ud på skinner foran mig. Da jeg afleverede min
bachelor, havde jeg siddet på skolebænken de sidste 16 år uden større pauser.
Det fik mig til at stige af karrieretoget og i stedet smide fortøjningerne på min
egen sejlbåd og sejle ud i horisonten.
Har du set “Kurs mod fjerne kyster”, så ved du nogenlunde hvilke eventyr, jeg har
givet mig i kast med. Drømmen har langt hen ad vejen været at leve i badebukser,
svømme med skildpadder og læse bøger, der ikke nødvendigvis er skrevet af
støvede juraprofessorer. I dag er jeg halvvejs med jordomsejlingen, og jeg har
for længst opnået alt, jeg har turde drømme om.
Jeg kunne bruge 100 sider på at fortælle om alle de delfiner, hvide sandstrande,
dansene jamaicanere og smukke koraller, jeg har set det seneste år. Men så kunne
du ligeså godt se videre i din serie om Outer Banks eller tage på ferie i Grækenland.
I stedet vil jeg skrabe lakken af instagrambilledet og fortælle om de oplevelser, der
for alvor har gjort indtryk. Okay på nær de delfiner vi så om natten ud for Venezuelas
kyst, hvor vandet på grund af morild var selvlysende. Det lignede 100 pokemons,
der omringede båden. Utvivlsomt det sejeste syn nogensinde.
Det tager 18 dage at sejle 2090 sømil over Atlanterhavet med vores lille båd “Ariel”.
18 dage, hvor synet kun bliver stimuleret af blåt hav, høresansen af bølgernes
brusen og lugtesansen af saltvand, solcreme og sved. Nærmeste befolkede
område er den Internationale Rumstation (ISS) nogle hundrede kilometer over
os. Vi er heldigvis fem gode venner ombord, men udover en sjælden makrel, er
vi helt alene. Her er plads til at tænke store tanker, men faktisk går det meste
med tanker om overlevelse. Uden rytme gynger alting på båden. Konstant. Det
kræver kæmpe vilje bare at tage badebukserne på eller koge noget saltvand til
pasta. Solen er utilgivelig, og når det bliver min tur til at styre båden, forlader alt
vand min krop, idet jeg famler mig ud af skyggen. Tid mister sin betydning, og
nat bliver mine yndlingstimer på båden. For selvom der er så mørkt, at jeg ikke
engang kan se mine hænder, så kan jeg se stjernerne. Dem styrer jeg båden efter.
Som kaptajn er det mig, som har ansvaret for bådens og vores gasters sikkerhed.
Det er ansvar, jeg ikke har kunnet lære om andre steder. For hvordan skal jeg
forholde mig, når båden bliver ramt af en tordenstorm midt ude i Biscayen, 6
meter høje bølger skubber båden rundt, og 3 uerfarne venner sidder søsyge og
kaster op? Eller når vi vågner midt om natten, fordi båden lugter brændt, vandet
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er steget op til gulvbrædderne og batterierne er gået i gang med at koge vandet?
Svaret har jeg kun kunne lære af mig selv og min bedste ven, der heldigvis også
er med som kaptajn hele vejen. Det er uvurderligt at være to til at dele byrden,
så mit bedste råd er at finde en læsemakker, så I er i samme båd.
Som kaptajner erfarede vi, at de andre ombord konstant kigger på dig, og ud fra dit
ansigtsudtryk og humør kan de vurdere, hvorvidt en given situation er farlig eller ej.
Så mens jeg var i cockpittet med de andre, kunne jeg bevare smilet og overskuddet
med tanken om, at min obligationsretseksamen heldigvis havde været en lige så
skrækindjagende oplevelse, som den tordenstorm jeg sad i nu. Tårerne kunne jeg
gemme, til jeg lå alene i min køje.
Nogle gange kommer man dog ud for situationer, hvor det hele ser ud til ikke at
kunne blive meget værre. Til en af disse situationer skrev jeg i min dagbog. Vi
befinder os i den engelske kanal og er kun to personer ombord:
Den engelske kanal er berygtet for sit notorisk dårlige vejr, tætte kommercielle trafik
og stærke tidevandsstrømme. Derfor var det med tavse miner og let æresfrygt, at
vi den 23. august 2021 kl. 14.30 sejlede fra Dunkirk, hvor det allerede her blæste
12 m/s og medbragte store bølger. Vinden blæste dog fra ryggen, og solen stod
højt, så efter at have vænnet sig til bådens rullen i bølgerne, tog det kun turens
første delfiner og godt timet tidevand, før vi var flyvende.
Den første nat i den engelske kanal kom hurtigt og her skete intet ud over det
sædvanelige; 4 fisketrawlere forsøgte i et koordineret angreb at spænde ben for Jeppe,
mens den franske kystvagt ringede til os på min vagt for at høre, hvad vi havde gang i.
Også den næste dag bragte på høj sol fra en klar himmel og 8-12 m/s medvind. Den
tætte trafik var kun sjældent at mærke, da alle store skibe skal sejle i en separat
afmærket “motorvej”. Hidtil kunne vi ikke se, hvorfor den engelske kanal skulle være
så berygtet. Med kun 2 personer ombord er dialogen begrænset til opdateringerne
af forholdene i relation til vagtskifte. Mens den ene sejler 3 timer, sover den anden.
Jeg kom derfor hurtigt på dupperne, da Jeppe pludselig kalder mig op fra min
søvn med stadig 1 time til vagtskifte. Da jeg stikker hovedet op af kahytten, bliver
jeg mødt af et rødt flammende hav. Solen er netop ved at gå ned og reflekterer
sine sidste stråler i de tusinde bølger. Og sikke nogle bølger! De er vokset til
dobbelt størrelse og tårner sig nu op bag båden, så horisonten forsvinder bag
dem. At sejle i store bølger er altid spændende, fordi det hele tiden ligner, at
bølgen vil vælte ind over båden. I sidste øjeblik løfter båden sig dog, og man får
lov til at suse ned af den på den anden side. Denne gang var der dog noget galt.
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For i stedet for at løfte båden, smadrede disse enorme bølger lige ind i hækken
(bagenden) af båden. Jeg kastede et hurtigt blik på kortplotteren, der viste, at
vi kun sejlede 0,8 knob over grunden, selvom det fortsat blæste 12 m/s. Jeppe
besvarede mit forvirrede blik med “strøm”.
Og ganske rigtigt, strømmen var vendt, så den for fuld kraft løb direkte mod
vinden, resulterende i enorme, krabbende bølger.
Med en voksende frygt kigger vi anspændte på hinanden, mens de store bølger
fortsat hamrer ind bagfra. En bølge rejser sig op bag os og denne gang brækker
bølgen, så vandet løber ind i cockpittet. Samtidig høres et ordentligt “knæk”,
hvorefter vindroret brækker af! Mens det kræver 2 hænder at styre, får vi bundet
vindroret fast med noget tovværk, så det ikke river bagenden af båden i de
enorme kræfter fra bølgerne.
Vores oprindelige kurs var at sejle vest, men her ville vi sejle direkte mod strømmen
og derfor ikke komme nogen vegne. Til syd var land, en høj klippevæg med store
brændinger. Øst var mod vinden og derfor også mod bølgerne som heller ikke
var en mulighed. Til nord lå en stor trafikzone, hvor det for lystbåde er ulovligt at
sejle. Vores eneste mulighed var at sejle nordvest med vinden skråt ind fra siden,
og kursen lige mod et dumpningsområde for sprængstoffer! Solen var nu gået
ned, og der var helt mørkt. På radioen kunne vi igen høre den franske kystvagt
kalde vores båd for at fortælle os at vi lå i et område med kraftig modstrøm..
62 timer og 350 sømil senere ankom vi kl 04.31 i Brest. Trætte, udmattede men også
lykkelige og stolte over at have krydset den engelske kanal. Det første vi gjorde den
næste dag, var at gå i op i byen og købe en stor pizza hver. Nu er vi snart klar til Biscayen.
Beskrivelsen er fra den tur, hvor jeg for første gang fysisk kunnen mærke hårene
vokse på mit bryst. Jeg havde aldrig kunne forestille mig at skulle gennemleve
sådanne situationer. Det er netop de uforudsete oplevelser, der er med til at
udvikle mig som person.
Efter et år til søs har jeg erfaret, at den allerhårdeste del af rejsen er at sige farvel.
Farvel til venner, kærlighed, køleskab, air conditioning, seng, ubegrænset strøm,
rindende vand og meget mere. Om et år stiger jeg igen ombord på karrieretoget,
og alt dette vil komme tilbage. Derfor er min vigtigste læring at nyde oplevelserne
undervejs. Jeg kan kun anbefale at smutte ud af dit hamsterhjul og udfordre
dine horisonter. For mig krævede det en lille opsparing, en god ven og en stor
portion vilje. Alt forberedelsen og læringen kom undervejs, da jeg først havde
lavet min drøm om til et mål.

Fem gode grunde til at pause
karrieretoget og tage på eventyr
•
•
•
•
•

Oplevelser er guld værd.
Alt står stille derhjemme, så du misser intet.
De voksne siger, at det er en dårlig idé.
Du udvider din horisont og lærer
en masse om andre mennesker.
Du lærer at leve livet og håndtere dens kriser.
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International Fall
Dinner hos Iuno
”Du opnår ikke dit drømmejob ved at blive hjemme, få gode
karakterer og arbejde hårdt. Det kan alle gøre. Tværtimod, vil en
udveksling få dig til at skille dig ud, og det vil gavne dig på den lange
bane. Jeg tager endnu en tår af vinen, og tanken om at tage på
udveksling vokser med høj fart hos mig.”
D. 28. april 2022 afholdt Iuno den biennale International Dinner.
Successen, du kan læse meget mere om på Stud.jur. online,
gentager sig d. 17 november.
Kom med, hvis du selv planlægger eller overvejer udveksling, og
mød andre danske jurastuderende med samme ambitioner og de
udenlandske studerende, der lige nu er på udveksling i København
Hold øje med JDs sociale medier for nærmere information.

Hvor vil du udvikle
dit talent?
Hos DAHL vægter vi faglighed højt, men nærvær, personlighed og
et godt læringsmiljø er mindst lige så vigtigt. Vi sørger for, at du
kan udvikle dine kompetencer i de bedste rammer - både under og
efter studiet. Det sikrer vi med skræddersyede uddannelsesforløb,
sparring, fleksibilitet og et stærkt socialt sammenhold.
Læs mere om dine karrieremuligheder på dahllaw.dk
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STUDIELIV
OVERHØRT

Overhørt
på jura
*Starter på
jurastudiet*
Dag 1:

Opretter linkedin profil med
”Elevrådsrepræsentant”

I baren
Barmester Martin til unge
jurastuderende
”VI HAR IKKE FUCKING
BREEZER LIGHT”
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Overhørt til
foreningsdag
Juridisk Finansklub til en
stakkels 18-årig på 4. skoledag
”Du virker som sådan lidt af en
kommende Harvey Spector”

Hvert blad vælger redaktionen de
sjoveste ”overhørt på jura”. Hvis dit
indslag bliver medtaget, vinder du
en sixpack til jurabar. Indsend citat
(eller meme) til vores instagram
@JuridiskDiskussionsklub”

C

FC CULPAs
SKREVET AF
Nicolai Holm-Gregersen

Herrers Pokaleventyr

FC Culpas herre førstehold har overrasket
alt og alle i indeværende sæson. Herrerene
bragede afsted i første runde af pokalturneringen, hvilket resulterede i en 2-0 sejr mod
Maribo. En kamp som meget vel kunne være
blevet vundet med tenniscifre. Herefter stod
den på lodtrækning til 2. runde, hvor FC Culpa
suverænt var det laveste rangerede hold tilbage
i turneringen. Herrernes førstehold, der spiller i
serie 3, trak FC Roskilde, som ligger i 2. Divisionen. Kampen blev spillet onsdag d. 31. august
foran 150 fremmødte fans. FC Culpa forsvarede
sig bravt, og efter 20 minutter blev Roskildes
målmand udvist efter en flot omstilling. Herefter kunne FC Culpa ånde lettet op. Presset faldt
gevaldigt, og FC Culpa kunne nu spille mere
frit. Roskilde fik dog presset FC Culpa en del,
dog uden at skabe de store chancer. FC Culpa
kunne derfor gå til pause med stillingen 0-0.
Anden halvleg gik i gang. FC Culpa
fortsatte de gode takter fra første halvleg,

33 — Oktober 2022

men desværre uden mål. Efter 60 minutter
scorede Roskilde, og FC Culpa så en anelse
trætte ud. Scoringen blev efterfulgt af et
straffespark, der gav Roskilde en 2-0 føring.
Det skulle desværre blive endnu værre,
idet dommeren dømte et mærkværdigt
straffespark. Roskilde scorede desværre
sikkert til 3-0, som blev kampens resultat.
Tilbage stod en flok trætte Culpaspillere og
150 fans, der stadig gav den gas på tribunen.
FC Culpa spillede en meget moden kamp og
fik lukket en stærk offensiv
ned og samtidig skabt et par
chancer. Med en fantastisk
god stemning på tribunen og
hård fight på banen, blev det
til et acceptabelt 3-0 nederlag. Der er nu ikke andet
for end at kæmpe videre i
serie 3 og forhåbentlig nå
målsætningen om oprykning
til serie 2.
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SKREVET AF
Daniel Hopmann

En barmesters forsvar

øl er blevet dyrere til jurabar :(
Inflation, krig i Europa, blokering af Panama kanalen, flaskehals efter Corona
og mangel på mikrochips – der findes snart ikke den undskyldning, vi ikke har
hørt. Ikke desto mindre gør det sig også gældende for vores alle sammens jurabar.
Priserne stiger, og det har de gjort længe – specielt på alkoholiske drikkevarer.
Det er en almindelig opfattelse, at jurabaren er en god forretning, og hvorfor
skulle det da ikke også være det? Vi er trods alt en af de mest velbesøgte
studiebarer i landet! Den kedelige sandhed er dog et stykke herfra. Regnskabet
for sidste semester er gjort op, og de røde tal ligger i omegnen af minus 75.000
kr. Årsagen til det store minus kan findes i de mange andre udgifter, som er
forbundet med at afholde Jurabar. Det indebærer f.eks. lønning af vagter, DJ,
rengøring og levering af typisk fem paller drikkelse - altså ikke ligefrem en
ordre, man kan køre via almindelig supermarkedslevering.
Det har aldrig været meningen, at Jurabar skal være en forretning, der leverer
plus på kontoen. JD får støtte fra både støttemedlemmer og fra vores egne
medlemmer, og de penge fordeles så rundt i en pærevælling af sociale og
faglige arrangementer.

Vi har dog måttet erkende, at udsigten til at jurabaren skal koste 150.000 kr. om
året, ligger udenfor det, vi kan forsvare. Beslutningen er derfor faldet på, at en
øl fremover skal koste 15 kr. i stedet for en 10’er, men med mulighed for rabat
ved køb af større mængder. ”Jamen hvad så med Flügel!?” Bare rolig, Flügel og
resten af priserne bibeholdes, hvor vi kender dem. Det har været vigtigt for JD,
at specielt priserne på Flügel holdes så lavt som muligt.
Det ville bare ikke være en rigtig jurabar, hvis der ikke var risiko for at glide i
en Flügel på vej op for at hente flere.

Bliv en del af et stærkt fællesskab
Kan du se dig selv arbejde på et ambitiøst erhvervsadvokatkontor med
en særlig energi og unik holdånd?
Så hold øje med vores ledige studenterstillinger.
Hos Accura bliver du en del af et stærkt fællesskab, der bygger på en flad og
uformel struktur, lysten til at samarbejde og viljen til skabe succes sammen.
Med over 70 studerende er du ikke alene, og studentergruppen laver mange
aktiviteter sammen – både på og efter arbejde.
Som studentermedarbejder kommer du fra start af til at udføre juridiske opgaver,
så du er sikret en stejl læringskurve med fokus på udvikling og solid støtte fra
erfarne kolleger.

Læs mere på accura.dk/student

Om Accura
Hos Accura arbejder advokater og kommercielle specialister sammen og omsætter jura til
konkrete værdiskabende løsninger for dansk og internationalt erhvervsliv. Accura har mere
end 400 dedikerede medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus og Singapore.
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STUDIELIV
ÅRSFEST 2022

SKREVET AF
Elias Højgaard
Sommeren og dets indehavende er så småt pas
seret, og september har bragt efterårsseme
stret med sig. Benævnelsesværdigt synes det,
at nye studerende pryder KUA3’s gange, og ret
tes fokus på æstetikken af årstidens pejlemær
ker ses det, at fuglene så småt trækker mod syd
mens bladenes nuancer domineres af en brunlig
karakter. Den studerendes kalender fyldes med
nye seminarplaner, paddeltennis og kaffeda
tes – en kalender, som ikke synes afvigende for,
hvad det forgangne semester har budt.
Èn særlig begivenhed vil dog illuminere det
gradvist mørke kalenderår - en begivenhed,
som for mange nuværende og forhenværen
de studerende anses for højdepunktet af deres
”fest-erindringer” på jurastudiet – JD’s Årsfest.
Festen blev for første gang afholdt i 1903 og
har hvert år siden da, cementeret sig som lan
dets mest elegante og hertil ekstravagante fest
for universitetsstuderende. En aften, hvor ingen
penge bliver sparret for at lade den traditionsri
ge fests klassiske dyder løbe frit.
Den 29. oktober vil de jurastuderende, i allersti
veste puds, melde ankomst i Moltkes Palæ. Her
vil de nyde et glas bobler i Christian X’s saloner,
før de tager plads i Palæets store festsal, der har
dannet grobund for festligheder for bl.a. adels
mænd, grever, en enkedronning, en statsminister
og andet finere godtfolk. For dem venter en 4-ret
ters middag med sang, taler og andre indslag,
som samlet resulterer i en uforglemmelig aften,
der ganske enkelt ikke opleves andre steder.
Moltkes palæ erhvervede sit navn i 1852, hvor
A.W. Moltke købte bygningen, som oprindeligt
blev opført i 1690’erne. Moltkes Palæ er altså
(næsten) lige så gammelt som JD’s årsfest, hvor
for traditioner og dertilhørende etikette er i høj
sædet. Der skal således lyde en opfordring herfra
om, at du opfrisker kendskabet til Emma Gads
Takt og Tone, så der er styr på etikette og bord
skik til at imponere din bordherre eller -dame. Til
at hjælpe dig lidt på vej, har vi i det følgende sam
let en oversigt over programmet for aftenen samt
et par gode råd, som selvfølgelig bør følges!
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Årsfest 2022
P rogram for aftenen
Velkomstdrink og fotografering
En god aften starter altid ud med et glas bobler. Alle Årsfestens
gæster bydes derfor velkommen med et sådant, mens pianisten
spiller op med nydelige toner.
Alle gæster, uanset om der er tale om singler, par eller grupper,
bliver ligeledes fotograferet efter ankomsten. Her gør du klogt i at
se skarp ud, for det er jo ikke hver dag, man får mulighed for at blive
fotograferet i sådanne rammer!
Velkomstdrink serveres og fotografering foregår ved ankomsten kl.
18.00 og indtil der ringes til bords.

Klokken ringer
Når klokken ringer, er det tid for herrerne til at slippe
velkomstdrinken og tage deres date under armen. Daten følges
galant til bords, hvor I hilser på de andre fire par, som I skal dele den
herlige aften med.

Kor
Inden alle får lov til at sætte sig og nyde en skøn middag, er der korsang.

Velkomst
Efter korsangen byder Årsfestens arrangør velkommen. I år er
det mig, der som JD’s klubmester har fornøjelsen af at arrangere
herlighederne, og jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for, at alle
får en fænomenal aften.

Toastmasteren
Toastmasteren er en af årsfestens mest synlige skikkelser.
Toastmasteren, som er særligt udvalgt til denne rolle, sørger
for at hele aften går som planlagt, og at vi når igennem alle de
traditionsrige indslag. Fortvivl derfor ej, hvis du ikke kan huske hele
dette program på dagen. Vi lover dig for, at du bliver guidet igennem
med sikker hånd.

Nationalsang
Efter toastmasteren har budt velkommen synger alle den danske
nationalsang, Der er et Yndigt Land. Du behøver ikke at afsløre,
hvis dine tanker ledes hen på fodbold og fadøl, fremfor Frejas sal og
harniskklædte kæmper.

Konference
Toastmasteren vil kalde til konference tre gange under middagen.
Konferencerne er et af aftens traditionelle elementer, som indebærer,
at alle herrerne rejser sig og svinger deres servietter over hovedet.
Herefter går alle kvinder ud af lokalet, hvor der er mulighed for at få en

Da der er tale om en 118 år gammel tradition, er
traditionerne opdelt i de gængse kønsroller af pige og
dreng. Der følger således en årgammel tjekliste efter
denne fordeling, omend JD naturligvis tilskynder til, at
man som gæst, klæder sig efter sin identitet, og det man
har det godt i.

sludder, alt imens herrerne “holder konference”. Konferencen består i,
at herrerne tager en tår af deres lommelærke, som selvfølgelig er fyldt
hjemmefra og medbragt i inderlommen. Denne gimmick er en meget
gammel tradition og et væsentligt element under Årsfesten.

Tjekliste piger
Ø

Det er essentielt at finde det rigtige tøj
og de rigtige sko – og lige så essentielt
at lære at danse lanciers i dem.

Ø

Mød derfor op til lancierstræning på
KUA, så du er sikker på at have den
allerbedste quadrille. Hold øje med
JD’s facebook for dato og tidspunkt.

Ø

Lev dig ind i de klassiske, traditionelle
rammer og lad dig opvarte. Andet vil næsten
være synd, når din galante date har øvet sig
hele oktober på at trække stole ud og ind.

Formandens tale
JD’s formand, Erwin Frank, holder tale for gæsterne.

Damernes tale
Hvert år vælges en af jurastudiets veltalende og charmerende herrer
til at holde tale på herrernes vegne til glæde og ære for alle de dejlige
kvinder, der er på Det Juridiske Fakultet.

Herrernes tale
Ligeledes vælges én af studiets mange smukke og skarpe kvinder, til
at holde tale til herrerne.

Æresmedlemmets tale
Alle JD’s nulevende æresmedlemmer inviteres hvert år med
til Årsfesten. I denne anledning skal en af dem holde tale for
gæsterne. JD’s æresmedlemmer er personer, der igennem længere
tid på ganske usædvanlig måde har gjort sig fortjent til en sådan
påskønnelse, på grund af den indflydelse de har haft på den
juridiske verden.

Sang på stolene
Hen ad aftenen er det tid til at JD’s hyldestsang efterfulgt af Det
Vi Vil, hvor herrerne og damerne synger overfor hinanden. Dette
foregår stående på stolene. Gå ikke i panik, hvis du ikke kender
sangene – de ligger printet på bordet.

Sidste konference
Mens de to første konferencer foregår på samme måde, som
beskrevet tidligere, skiller den tredje og sidste konference sig ud.
Her skal alle gæster under bordet med lommelærkerne, stearinlys,
vinglas og hvad der ellers hører til en lille fest derunder.

Kaffe
Efter middagen serveres kaffe i lokalerne foran salen. Her er der tid
til en lille sludder med dem fra de andre borde og til at nette sig på
toilettet, imens festsalen gøres klar til Les Lanciers.

Les Lanciers
Til en gammel traditionsrig aften på Moltkes Palæ hører naturligvis
også Les Lanciers! Denne vil blive danset sidst på aften, hvor de
deltagende endelig kan vise deres værd efter øvelsestimerne i
kantinen. Efter Les Lanciers åbner baren, og den vil derefter stå på
liveband og fest natten lang.

Tjekliste drenge
Ø

Sørg for at have lommelærken klar! Den skal
medbringes i inderlommen – selvfølgelig
fyldt med hvad end du foretrækker.

Ø

Få sendt smokingen til rens eller, hvis du
endnu ikke har sådan én, se at få skaffet én.

Ø

Gem dine sneakers væk og find lakskoene
frem. Du har jo smoking på!

Ø

Få styr på dit afslappede, overskudsagtige
og ikke mindst naturlige gentlemanpose til fotograferingen.

Ø

Saml mod og inviter den søde fra
jurabar med som din date.

Ø

Øv dig i at trække stole ud og ind –
det skal du nemlig gøre for din date
hele aften. Samtidig kan du passende
øve et par banale komplimenter.
Og husk til sidst:
… at købe billetter i god tid.
Vi glæder os til at se jer til en uforglemmelig aften!
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Karnov Bingo

Mange tak til alle vores sponsorer til
dette års Karnov Bingo
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Karnov Bingo

Mange tak til alle vores sponsorer til
dette års Karnov Bingo
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Præcedens
er noget,
man skaber
Vi tror på, at den bedste måde at inspirere til forandring, i
den fremtid vi og vores kunder møder, er at blive ved med at
være nysgerrige og udforske, hvad der vil forme fremtidens
virksomheder.
Vil du være med til at møde nye udfordringer og yde værdifuld rådgivning til vores kunder sammen med os?
Horten er en full-service advokatvirksomhed med mere end
350 specialister og 65 års erfaring, hvor du har mulighed for
at udvikle dig indenfor flere juridiske områder.

Læs mere om dine karrieremuligheder på horten.dk/karriere

Følg os på:
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Prestigefyldt
specialepris uddelt
SKREVET AF
Oskar Bloksgaard
De to koryfæer inden for entreprise, udbuds- og voldgiftsret Michael Gjedde Nielsen og Hans
Lykke Hansen har overrakt den prestigefyldte Viltofts Specialepris. Prisen bliver også i folkemunde
kaldt Lykke Hansen & Gjedde-Nielsen Prisen, og er et anerkendende stempel for Lykke Hansen
og Gjedde-Nielsen position inden for entrepriseretten.
Prisoverrækkelsen fandt sted i Viltoft’s lokaler på Gothersgade. Humøret var højt og stadigt
stigende, da man trådte ind i Viltofts lokaler og de første flasker champagne var allerede ved at
blive hevet frem. Og da var da også god grund til at fejre. For efter et år med Corona kunne Viltofts
Specialepris endelig uddeles med fysisk fremmøde igen. Der var da også fyldt med mennesker
på de tætte kvadratmeter og stemningen virkede både opløftet og spændt.
Specialeprisen og advokatfirmaet
Viltofts Specialepris uddeles hvert år til et speciale indenfor enten entreprise, udbuds- eller
voldgiftsret. Det eneste ufravigelige krav er at specialet har opnået karakteren 12. Dog vægtes
det højt at specialet har en praktisk relevans inden for det pågældende retsområde og så er der
bonuspoint at hente hvis det berører byggeriets retsforhold.
Viltoft advokatfirma blev stiftet i 1974 af advokat og forsvarer Henrik Viltoft. I sit virke som forsvarer
har Henrik Viltoft bl.a. optrådt i straffesager for musikeren ”Pedal-Ove”, spionen Jörg Meier og
finansmanden Klaus Riskær Pedersen. Efter stiftelsen af Viltoft med Henrik Viltoft i spidsen
specialiserer Viltoft sig bl.a. indenfor entrepriseret. Det er sidenhen blevet firmaets speciale.
I dag beskæftiger Viltoft sig særligt inden for retsområderne entrepriseret og voldgiftsret og
rangerer blandt de førende advokatfirmaer inden for deres specialeområder i internationale
advokatforetegnelser.
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Ansøgningsfristen er 1. oktober
hvert år, næste gang 1. oktober 2022.
For at komme i betragtning til
specialeprisen skal specialet
være indleveret og bedømt i de
foregående 12 måneder forud for
ansøgningsfristen.
Både specialer, der er indleveret og
bedømt i forårs- og efterårssemesteret,
kan altså komme i betragtning, og
det er ikke et krav, at prismodtageren
stadig er studerende på
ansøgningstidspunktet.
Ansøgning skal indeholde kopi af
specialet og dokumentation for den
opnåede karakter samt oplysning om
vejleder og tilladelse til at kontakte
vejlederen med henblik på en
udtalelse.
Ansøgninger behandles fortroligt og
sendes til specialepris@viltoft.dk.
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Prestigefyldt
specialepris uddelt
Vinderne

Viltoft’s Specialepris gik i år til Amalie Motzfeldt for specialet ”Fit for Purporse-reglerne - en
del af dansk ret?” og Caroline Lemminger Jensen for ”Risiko- og ansvarsplacering ved brug af
nye og uprøvede byggematerialer med formålsuegnede egenskaber”.
Ved prisoverrækkelsen præsenterede Amalie Motzfeldt og Caroline Lemminger Jensen et kort
oplæg med afsæt i hver sit speciale. Heriblandt beskrev Amalie Motzfeldt den skelsættende dom
(MT Højgaard A/S vs. E.ON. Climate and Renewables ltd.) afgivet af den engelske Supreme Court
om Fit for Purpose-reglerne er en del af dansk ret. Hvilket også illustrerede den omfangsrige
risiko en entreprenør løber ved at acceptere en fit for purpose-klausul.
Ud over den prestigefyldte pris belønnes Amalie Motzfeldt og Caroline Lemminger Jensen hver
med 15.000 kr. i præmiepenge.
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VILTOFT’S
SPECIALEPRIS
I anerkendelse af advokaterne
Hans Lykke Hansen og Michael
Gjedde-Nielsens mangeårige virke
stiftede VILTOFT i 2020 specialeprisen

Lykke Hansen & Gjedde-Nielsen
Prisen
Med prisen ønsker vi hvert år
at anerkende den eller de studerende,
der har skrevet det bedste speciale
inden for entrepriseret, udbudsret
eller voldgiftsret, som er vores
primære fagområder.
Specialeprisen er på 15.000 kr.
Vi har åbent for ansøgninger til Lykke
Hansen og Gjedde-Nielsen Prisen
2022 for specialer bedømt i perioden
1. oktober 2021 til 30. september 2022.
Ansøgningsfristen er 1. oktober 2022.
Du kan læse mere om prisen samt om
de tidligere vindere og deres specialer
på www.viltoft.dk/specialepris.

“A powerhouse within the industry”
Chambers Europe

GOTHERSGADE 109 | 1123 KØBENHAVN K | WWW.VILTOFT.DK

A
AKTUELT
ABORTLOVGIVNING

SKREVET AF
Nina Krener Gjelstrup

Nu kan kvinder i USA ikke længere være sikre på, at de
selv må bestemme, når det kommer til abort i USA. Det
kommer som følge af, at USA’s højesteret har omstødt
den skelsættende dom ’Roe v. Wade’, som statuerede at
retten til abort hørte under den amerikanske forfatning.
Grundrettigheden for alle amerikanske kvinder er nu
blevet revet itu og har splittet landet socialt og politisk.
Retstilstanden for den enkelte kvinde i USA vil blive afgjort
af, hvilken stat hun tilfældigvis bor i - og i øvrigt, om hun
er velstillet nok til at kunne rejse til en anden stat, som
tillader abort.
Med ét er den evige abortdisskusion blevet
til virkelighed på en helt ny måde.
Den omstødte dom har i 49 år sikret at forhindre delstater
i at forbyde og indskrænke retten til abort og har dermed
givet kvinder mulighed for abort frem til graviditetsuge 24.
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Det skyldes og kan lade sig gøre, da der rent faktisk
ingen garanti findes i den føderale forfatning for retten
til abort. I dommen ’Roe v. Wade’ anvendte højesteretten
nemlig en meget vidtgående og fri fortolkning af den
amerikanske forfatning. Flertallet af dommerne ræson
nerede sig derimod i juni 2022 frem til, at det må være
op til de enkelte delstater at beslutte, hvordan kvinders
rettigheder skal være.
Det er således nu de amerikanske delstater, som skal afgøre
skæbnen og retsstillingen for gravide kvinder - og i mange
tilfælde også deres familier - i USA. Det kan betyde, at
flere delstater vælger at indføre totalforbud mod abort.
Det forventes, at omtrent halvdelen af USA’s 50 delstater
vil indføre forbud eller stærkt restriktive abortlove.
Med andre ord har den amerikanske højesterets omstødt
en skelsættende dom, som nu får den konsekvens, at

kvinder i USA får frataget deres selvbestemmelse over
deres krop. Det har alle vidst kunne ske, og en nylig
ændring af dommersammensætningen i højesteretten i
republikanernes favør fik fatale konsekvenser.

har social slagside. De velstillede kan altid tage til en anden
stat for få en abort. Man taler allerede om abort-turisme. For
de mindre velstillede vil der blive tale om illegale aborter,
som på alle måder er meget farlige.

Vi i Danmark ser det som et helt ubegribeligt tilbageskridt for
kvinders rettigheder, og vi kan ikke forstå, at et vestligt land
har gjort forbud mod abort lovlig. Vi ser det som et udslag af
en blanding af religiøs fanatisme og kvindeundertrykkelse,
som der ikke er gjort op med. Pro-life-bevægelsen i USA,
som er meget stor, er imidlertid henrykt og mener, at
livet begynder ved undfangelsen. Deres religiøsitet kan
derfor ikke få dem til at se de uoverskuelige menneskelige
konsekvenser, det kan få for en kvinde at gennemføre en
uønsket graviditet. Hendes liv og drømme for tilværelsen
kan med et slag fuldstændig ødelægges. Vi skal huske på, at
ikke alle i USA er lige velstillede. Også af den grund kan et
uønsket barn ændre på hele livssituationen. Konsekvenserne

Når alt dette er sagt, hvem tænker så på
de uønskede børn. Alle børn har efter min
mening ret til at være ønskebørn.
I Danmark er det muligt at få fri adgang til abort før
udgangen af den 12. graviditetsuge og efter den 22. gra
viditetsuge er det nærmest umuligt at få en abort. Det
betyder, at vi i Danmark har en gråzone på 10 uger. I dag
er fostre levedygtige, hvis de kommer ud af morens mave
helt ned til uge 24 eller ved en vægt på 500 g. Det leder til
spørgsmålet om, hvorfor det helt præcist er ved udgangen
af 12. graviditetsuge, som er blevet skæringspunktet? Efter
denne uge ophører nemlig kvindens selvbestemmelse og
retten til en fri abort.
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Hvor mener du, at grænsen går?
Beslutningen om at omstøde dommen ’Roe v. Wade’ har
delt vandene i landet. Som forventet er der både glæde
og raseri i befolkningen og hos politikerne.
FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Michelle
Bachelet, har udtalt, at den amerikanske højesterets
beslutning om at omstøde den føderale ret til abort er ”et
hårdt slag mod kvinders menneskerettigheder og lighed
mellem kønnene.”
Omstødelsen af dommen ’Roe v. Wade’, som følge af et
konservativt flertal, har derudover også skabt bekymring i
befolkningen, som nu frygter for deres andre rettigheder,
såsom retten til prævention og homoseksuelles ret til at
gifte sig. Højesteretsdommer Clarence Thomas stemte for
at omstøde ’Roe v. Wade, og han har givet udtryk for, at
han mener det overordnede princip om abortbeslutningen
kan spredes ud til flere emner.
Clarence Thomas har allerede stillet spørgsmålstegn
ved tre andre domme, hvor han mener, at retten bør
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genoverveje sine beslutninger. De tre domme er ”Griswold
mod Connecticut” fra 1965, der sikrer, at gifte par har ret
til prævention. ”Lawrence mod Texas” fra 2003, der tillader
sex mellem mennesker af samme køn, og ”Obergefell
mod Hodges” fra 2015, der sikrer at homoseksuelle har
ret til at gifte sig.
USA’s præsident, Joe Biden, lægger ikke skjul på, at
han er meget utilfreds med afgørelsen. Han henviser til
dommen fra 1973, som blev sikret med stemmerne 7-2,
og at USA’s højesteret i 49 år, både under republikanske
og demokratiske præsidenter, har værnet om retten
til abort.
Statsminister Mette Frederiksen kommenterede på sin
Instagram, efter nyheden om omstødelsen, at ”mit hjerte
græder for piger og kvinder i USA. Et kæmpe tilbage
skridt. Retten til fri abort er en af de mest fundamentale
rettigheder, der findes. Må vi aldrig gå på kompromis
med kvinders uindskrænkede ret til at bestemme over
egen krop og fremtid.”

Søger du sammenhold, sparring
og spændende arbejdsopgaver?
Hos Lundgrens får du allerede under jurastudiet mulighed for at begynde din advokatkarriere som
legal trainee. Du vil opleve et tæt samarbejde med dine kolleger og din nærmeste leder, så du får de
bedste forudsætninger for at udvikle dig.
På vores instagram @lundgrenslaw kan du følge vores legal trainees og advokatfuldmægtige i deres
hverdag hos Lundgrens. Her kan du blandt andet høre om, hvilke arbejdsopgaver man typisk har som
legal trainee eller advokatfuldmægtig, hvilken type sparring man får og ikke mindst, hvordan kulturen
er hos Lundgrens.
Har du nogle spørgsmål har vi et helt hold af ambassadører, som står klar til at besvare dine spørgsmål.
Følg os på @lundgrenslaw.

LUNDGRENS.DK

F

50 — Oktober 2022

KEND DIN CAMPUS

Tekst: Kirstine Therkelsen
Foto: Rasmus Degnbol og Kirstine Therkelsen

Ny på studiet? Her er en guide til de 20 vigtigste 2 Atriet • bygning 7A
Atriet er der, hvor du (måske) kom ind ad den røde løber
steder, du skal kende på Søndre Campus
første dag i studiestarten. Det er det naturlige samlings
Søndre Campus består af tre hovedbygninger, i daglig tale
kaldet KUA1, KUA2 og KUA3. Navnene kommer af, at her førhen
lå Københavns Universitet Amager (KUA), der husede Det
Humanistiske Fakultet. Da de gamle bygninger blev erstattet
af de nuværende bygninger i årene 2002-2017, og Det Juridiske
Fakultet og Det Teologiske Fakultet også flyttede herud, opstod
Søndre Campus. Men det gamle navn hænger ved.

Hvordan finder du rundt?
Det Juridiske Fakultet ligger – sammen med Det Teologiske
Fakultet – i KUA3, som svarer til bygning 4-9. Det Humanistiske
Fakultet bor i KUA2 (bygning 10-16) og KUA1 (bygning 21-27).
Lokalerne på campus er angivet med bygningsnummer-eta
ge-lokalenummer. Et eksempel: Hvis du har glemt din trøje
på campus og vil se, om den er havnet i glemte sager i
betjentstuen, skal du gå til 4B-0-34 – det vil sige bygning 4B,
stueetagen, lokale 34.
Søndre Campus kan virke labyrintisk, men bare rolig
– du lærer hurtigt at finde rundt.

1

Academic Books • bygning 14

Boghandelen på campus har både studiebøger og andre
bøger. Hvis din underviser har sendt Academic Books en
pensumliste, har de sørget for at bestille bøgerne hjem
inden semesterstart.
Academicbooks.dk

punkt til forskellige begivenheder, som ud over studie
start kan være studenterorganisationernes messe, Åbent
Hus, dimissionsfest o.l. Her finder du også læsepladser,
Juridisk Videncenter, Pejsestuen og Retssalslokalet (læs
mere om dem længere henne i guiden)

3

Auditorier

Nogle af dine kurser er forelæsninger, hvor I sidder
mange sammen fra flere hold. Derfor bliver forelæsning
erne holdt i et auditorium. Auditorierne på Jura ligger i
9A-1-01 og 9A-3-01.

4 Betjentstuen

Hvis du har glemt noget på campus, kan du spørge
efter det i betjentstuen. Der ligger betjentstuer i alle tre
hovedbygninger: 4B-0-34, 11B-0-27 og 22-0-23.

5

Grupperum

6

Gårdhaver

Når du skal holde møde med din studiegruppe, kan det
være rart med et aflukket lokale, hvis I skal diskutere
et emne og ikke vil være nødt til at hviske. Der er
grupperum i bygning 4B, 2. etage, bygning 7B, 1. etage
og bygning 8B, 2., 3. og 4. etage.
Se, hvordan du booker et grupperum, på
Studieinformation i KUnet > Campus, studieliv og IT >
Studér på campus > Læsepladser og grupperum.
Rundt om på campus er der lukkede gårdhaver, hvor
du kan gå ud og få lidt frisk luft, spise frokost eller
læse, hvis vejret er til det. Husk, at rygning ikke er
tilladt. Gårdhaven ved bygning 7B og 8 er faktisk et
kunstværk. Værket består af skulpturen ’Gabriel’ af
Ingvar Cronhammer og fire ringe af poppeltræer rundt
om, skabt i samarbejde med landskabsarkitekt Julie
Kirkegård.
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7

Hava Java

Hava Java er kantinernes café, som ligger ved
Jurakantinen i bygning 6A. Der ligger også en Hava Java
i bygning 23 og i 11A – den sidste går også under navnet
Mødestedet. I Hava Java kan du købe kaffe, te, sodavand,
øl, kage og sandwich.

8

Human & Legal Innovation Hub • 6B-1-06

Går du med en iværksætter i maven, behøver du ikke
gå langt. Hos Human & Legal Innovation Hub i bygning
6B kan du gratis få hjælp til at videreudvikle en forret
ningsidé eller en start-up.
innovation.sc.ku.dk

9

IT-support • 13A-1-53

Har du brug for hjælp til det trådløse netværk, kan
du ikke få din KUmail til at fungere, eller har du andre
IT-problemer, kan du gå forbi IT-supporten i bygning
13A mellem kl. 8 og 15 i hverdagene.
Du kan også ringe til dem på 35 32 32 32.

10 Juridisk Videncenter • Atriet, bygning 7A

I Juridisk Videncenters skranke i Atriet kan du få hjælp
til praktiske ting som fx print, spørgsmål om lokaler
o.l., og du kan få udskrevet dokumentation for, at du er
studerende, hvis du har brug for det til et kollegie eller et
studiejob. Åbent i hverdagene 8-15.

11 Kantiner

Der er fire kantiner/spisesteder på campus, ud over
Hava Java-caféerne. I bygning 6A ligger JUR-kantinen
(her bliver der også holdt Jurabar), hvor du kan spise
vegetarisk. Det kan du også i HUM-kantinen i bygning
23. I bygning 13B er der et folkekøkken med dagens ret,
og i bygning 7C ligger TEO-kantinen, hvor du kan få
klassiske retter og smørrebrød.

12 Karen Blixens Plads

Pladsen binder de tre hovedbygninger på campus
sammen, og her kan du parkere din cykel i Københavns
nok mest specielle cykelparkering, også kaldet
hobbithullerne. I godt vejr kan du sidde på trinene ved
hobbithullerne eller ved borde-bænke-sættene rundt
omkring på pladsen.
Det er også på Karen Blixens Plads, at du finder:

13 KUB • Karen Blixens Plads

Københavns Universitetsbibliotek (KUB) er en del af Det
Kongelige Bibliotek. På KUB kan du bestille faglitteratur
og tidsskrifter, både fysiske og elektroniske, og tilgå
databaser som fx Karnov online. Du kan også få hjælp til
litteratursøgning og bruge nogle af de mange læse- og
studiepladser på biblioteket. I åbningstiden er der en
jurabibliotekar på vagt, som kan hjælpe.
kub.ku.dk
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14 Læsepladser

Hvis du ikke har lyst til at læse derhjemme, kan du gøre
det på campus. Det kan være lettere at koncentrere sig,
når man ikke bliver distraheret af vasketøj, oprydning
eller køleskabet. Der er læsesale i 8A-0-35, 8B-2-52,
4B-2-43 og 4B-2-21. Herudover er der åbne områder med
læsepladser i bygning 6B, 2. etage; bygning 7A, st. og 1.
etage; bygning 7C, 2. etage; bygning 8A, 2., 3. og 4. etage
og i Studiestræde i stueetagen og på 1. og 2. etage.

15 ParaKaffen • bygning 6B. 2. sal

Juras studentercafé, hvor du kan købe kaffe, spille
bordfodbold, lave case-arbejde eller bare slappe af.
ParaKaffen er drevet af studerende, og de søger altid
frivillige – måske har du lyst til at være med?
Facebook.com/parakaffen

16 Pejsestuen • Atriet

Et hyggeligt lounge-område under trappen i Atriet.
Trods navnet uden pejs, men med sofaer og lænestole.

17 Retssalslokalet • Atriet

I Atriet ligger et autentisk retssalslokale, som er
indrettet med møblement fra Østre Landsret i Bredgade,
efter de flyttede til Nordhavn. Du kan booke lokalet,
når det ikke bruges til undervisning, hvis du vil øve en
fremlæggelse i realistiske omgivelser.
Se, hvordan du booker, på Studieinformation i KUnet
> Campus, studieliv og IT > Studér på campus >
Læsepladser og grupperum.

18 Studieinformationen • Atriet

Hver torsdag fra 11-13 står Studieinformationen
ved skranken i Juridisk Videncenter i Atriet. I
Studieinformationen kan du spørge om alle regler og
frister på din uddannelse – fx merit, udlandsophold,
eksamenstilmelding, kurser og lignende. Resten af ugen
kan du skrive til dem på studiekontakt@jur.ku.dk eller
ringe på 35323510 (alle hverdage undtagen onsdag).

19 Studiestræde

Indtil 2017 lå Det Juridiske Fakultet i det indre
København. Som et minde derfra har man taget
Studiestræde med til Søndre Campus. Studiestræde er
hovedfærdselsåren på fakultetet fra bygning 5B til 8B,
og her er pop-op-boder i løbet af året, hvor du fx kan få
vejledning til udlandsophold og eksamenstilmelding.

20 Tagterrasser

Ja, der er tagterrasser på campus! Find dem i bygning 5B
(adgang fra bygning 8A, 3. sal), bygning 7C (adgang fra
bygning 8B, 3. sal), bygning 11A (adgang fra bygning 10
+ 12, 3. sal) og bygning 15A (adgang fra bygning 14 og
16, 3. sal). Husk, at rygning ikke er tilladt.

hello,
WE’RE
IMPLEMENT
I Implement tror vi helt grundlæggende på, at mennesker kommer
før struktur. Vores strategi er meget enkel. Vores mål er at være ”the
best place for the best people”, og vi arbejder derfor hele tiden på at
skabe en organisation, hvor faglig dybde kan kombineres med personlig passion.
Vi har f.eks. netop startet en ny afdeling med konsulenter, som
specialiserer sig i offentlig-private samarbejder inden for bl.a.
Carbon Capture og Power-to-X.
Hvis du er nysgerrig efter at vide mere, så følg os på LinkedIn og
Instagram. Du er også meget velkommen til at række ud til os og tale
med de af vores konsulenter, som har juridisk baggrund, for at høre
mere om deres hverdag. Implement afholder også løbende arrangementer i samarbejde med JD.

implementconsultinggroup.com/join-us

KALENDER
EFTERÅR 2022

OKTOBER
10. Frist for tilmelding til JDs skitur
Traditionen tro står JDs årlige skitur for døren, og i uge 5 går til Val Thorens. Uanset om
du er gen-ganger eller nybegynder, så venter der en uge med fest og farver.
Tilmelding via link på JD’s facebook. Der er frist d. 10. oktober.

27. Studiebesøg i Klima-, Energi- og 				
Forsyningsministeriet og Miljøministeriet
Med et folketingsvalg lige rundt om hjørnet, er det mere relevant end nogensinde at høre
hvordan, at arbejdet for staten udspiller sig.

29. Årsfest på Moltkes Palæ
Årets vigtigste begivenhed. Se side 36.

NOVEMBER
6.

Culpa Cup

Kom med, når JDs medlemmer møder op og spiller fodbold mod hinande. Hver
kæmper om at vinde det storslåede Culpa Cup-trofæ, som beviser, at de ikke blot er et
stillesiddende kontormus, men nær-mest kunne stille 11 mand til det danske landshold.

17.

International Spring Dinner

Overvejer du at tage på udveksling? Så kom til International Spring Dinner, som afholdes
for danske jurastuderende, der skal på udveksling, eller i hvert fald overvejer at drage på
udveksling, samt de udenlandske studerende, der lige nu er på udveksling i København

Slut Jazz aften
JD inviterer på glas vin og blide toner. Hold øje med JDs informationskanaler!

NOVEMBER / DECEMBER
Studiebesøg i Højesteret
Lær om landets vigtigste institutions arbejde og udfordringer i spændingsfeltet mellem
politik og jura, når JD inviteres ind i Højesterets ærværdige hvide lokaler.

Bemærk:
Kalenderen er udarbejdet med forbehold for ændringer. Hold øje med www.jdku.dk for evt.
ændringer. Her finder du også yderligere information om de enkelte programmer.

Exceed expectations
Sager der rykker | Ansvar der vokser | Samarbejde der løfter

Velkommen til jurastudiet. Vi har høje forventninger til det nye studieår og glæder os
til en masse inspirerende arrangementer!
Måske vi ses?
Hverdagen i Kromann Reumert er fyldt med
store og udfordrende sager, der betyder meget
for vores klienter og medarbejdere og sætter
aftryk på samfundet.
Vi har omkring 35 jurastuderende tilknyttet
vores kontorer i Aarhus og København. Hvad
enten du er bachelor- eller kandidatstuderende, giver vi dig mulighed for at omsætte
teori til praksis. Du bliver en del af sager, der
rykker, og får ansvar på en måde, hvor du bliver
udfordret, men hvor du altid vil få hjælp fra

dygtige og ambitiøse kollegaer. Det er samarbejdet, der løfter. Vi tager hånd om din faglige
og personlige udvikling, så du rykker dig fra
dag til dag og fra sag til sag. EXPECT er navnet
på vores medarbejderudviklingsprogram, og du
må gerne have lige så høje forventninger til os,
som vi har til dig. Vi har faglighed og kvalitet i
højsædet, og får du en fremtid hos os, er det
vores klare mål at gøre dig til en af Danmarks
dygtigste erhvervsadvokater.
Hvad forventer du af din karriere?

Scan og tjek
vores karrieresite

På vores Instagram og Facebook giver vi dig et indblik i arbejdslivet hos os, i sagerne, i sammenholdet
på kontoret og i vores juristers oplevelser. Du kan også læse mere om dine muligheder hos os på
kromannreumert.com/karriere. Her finder du blandt andet fortællinger fra vores studerende og en
række kompendier, som du kan anvende i løbet af din studietid, ligesom du kan tilmelde dig vores
nyhedsbrev for studerende og modtage nyt om blandt andet vores arrangementer, ledige stillinger og
videoer direkte i din indbakke.
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Ikke
mange.
Få.
Det handler ikke om at være flest, men dygtigst –
og dem søger vi som stud.jur. til en juridisk mesterlære af højeste
karat. Du er tæt på klienter og partnere – og får ansvar. Du er langt
fra alene, og vi er der for hinanden og støtter dig hele vejen til
fuldmægtig og advokat – og måske endda partner en dag.
Vi glæder os til at høre fra dig. Velkommen til Lassen Ricard.

