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REDAKTIONEN

Med ambitionen att fira JF ge-
nom att gå på allt, blev det i 
slutändan beerpong utan beer 
och pong samt en liten bal.

”Hur firar du JF:s jubileum?”

Tryck & bokbinderi: Bording AB

Kontor:
Övre Slottsgatan 6
753 11 Uppsala

Besöksadress:
Övre Slottsgatan 3
753 11 Uppsala

Kontakt:
redaktion@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Ansvarig utgivare:
Ludvig Borg
kommunikation@jf-uppsala.se

Frida Falck
c h e F r e d a k t ö r

edward OlssOn
b i t r .  c h e F r e d a k t ö r

erik berglund
l a y O u t a n s v a r i g

Henrietta Åkerskog
b i t r .  l ay o u t a n s va r i g

Genom att dricka JFs alldeles 
egna jubileumsöl!

Jag firar genom att äta exakt 
175 stycken hamburgare innan 
nyår.

Firade genom att njuta av jubli-
umsstämmningen på balen!
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Det är inte ett vanligt nummer av tidningen 
du håller i din hand just nu, utan ett alldeles 
speciellt nummer. Det är nämligen JF:s 175 års 
jubileumsnummer! 
 
Till ära av jubileumet ville vi i redaktionen 
hitta ett så tidigt nummer av tidningen som 
möjligt, något som skulle visa sig bli svårare än 
förväntat. En jakt som påbörjades redan i våras 
och pågick i veckor skulle skicka oss hela (kan-
ske inte så långa) vägen till Kungliga Bibliote-
ket i Stockholm. Där fanns det första numret 
av PJ, nr 2 från 1992 bevarat. Tidningen hade 
precis bytt namn från Nya Iustus till Press Ju-
dicata efter en tävling där bästa förslaget vann 
500 kr. Det tidigaste nummer av Nya Iustus 
som fanns på lagret var nr 2 från 1987, som har 
inspirerat detta omslag. Tidigare nummer än så 
är spårlöst försvunna. 

Trots saknaden av första numret är det ändå 
häftigt att föreställa sig hur många olika chefre-
daktörer som tidigare skrivit en sån här ledare. 
Texterna är många men tidningen har svårt att 
mäta sig med JF:s ålder. 1844 var inte enbart 
året Sveriges bästa och äldsta juridiska förening 
grundades. Det var samma år som Dominikan-
ska republiken blev självständigt från Haiti och 
Sveriges nationalsång framförs för första gång-

en. Eller i alla fall om man ska tro Wikipedia. 
175 år är en väldigt lång tid. Längre än en livs-
tid. Mycket har hänt sen JF grundades och i 
detta nummer blickar vi bakåt, framåt och inåt 
i en rad artiklar från både redaktionen och gäs-
ter.
 
Stefan Gustafsson skrev i sin ledare från 1992 
att “Press Judicata bör kunna hålla ett par de-
cennium minst”. Ett par decennium senare har 
hans önskan gått i uppfyllelse och jag hoppas 
på minst ett par sekel till för både PJ och JF!

Frida Falck
c h e F r e d a k t ö r

Ledare.

Nya Iustus 1987 nr 2, som in-
spirerat framsidan till detta ju-
bileumsnummer.
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Hur vill du  
göra skillnad?
Tycker du om variation, utmanande regelverk och vill jobba  
sida vid sida med Sveriges skarpaste konsulter inom skatt?  
Välkommen till KPMG och bli en del av ett team med engagerade  
kollegor världen över. Hos oss får du möjlighet att utveckla 
morgondagens näringsliv.  

Läs mer på kpmg.se/karriar



Presidiet.
Kära medstudenter!
Man kan lugnt säga att denna höst har varit 
spännande och omtumlande för vår del. Vi hann 
knappt vakna upp dagen efter jubileumsbalen för-
rän en vattenläcka upptäcktes på Jontes stuga. Det 
fanns inte mycket att göra åt det annat än att kalla 
in hantverkare. Tyvärr är därför stugan stängd åt-
minstone november ut.

Vi är dock oerhört glada över att kunna flytta vår 
bokförsäljning till Östgöta nation under tiden re-
noveringen pågår. Du kommer alltså kunna hitta 
en JF-ämbetsman i ÖG:cafét under ÖG:s ordi-
narie öppettider som hjälper till med såväl böcker 
som kaffe. Och under denna period funkar JF:s 
kaffekort som vanligt på ÖG. Vi vill säga stort tack 
till Östgöta för att ni varit tillmötesgående och väl-
komnande när vi annars riskerat att inte alls kunna 
hålla öppet!

Resten av JF flyter dock på som vanligt. Frida och 
Studieutskottet fortsätter att jobba på mot Juridi-
cum, nu närmast genom att se till att studenters 

åsikter hörs i det stundande valet av ny dekan. Stu-
dierådet har också beslutat om att driva frågan om 
utökade öppettider på Munken, särskilt i ljuset av 
att kvällstiderna på campus kommer begränsas.

Likaså arrangerar vårt arbetsmarknadsutskott 
evenemang med våra samarbetspartners på löpan-
de band, och gasquegruppen är mitt uppe i plane-
ringen av Civilrättsgasquen i december (håll utkik 
för mer information!).

Den 1 december kröns året av JF:s vinterstämma, 
där uppemot 40 nya ämbetsmän - däribland ny 
vice ordförande, ordförande för sociala utskottet 
och kommunikationsansvarig - ska väljas. Kanske 
är det just nu det är lägligt för dig att engagera dig? 
Läs mer om vad du kan söka längre bak i tidningen 
- så hoppas vi att vi ses på stämman!

Frida gOmmel
O r d F ö r a n d e

magnus JanssOn
v i c e  O r d F ö r a n d e
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Vill du göra skillnad?
I tre decennier har vi genom att förena  erfarenhet 
och innovation bidragit till att utveckla företag, 
 organisationer och samhället i stort. Vi bevarar vår 
 ledande  position genom att  rekrytera,  utveckla och 
 behålla de mest passionerade  jurist talangerna. 

Vi är stolta över att landets juriststudenter 17 år i rad har 
 utnämnt  Mannheimer Swartling till den mest attraktiva 
 advokatbyrån.  

Besök oss på Facebook och LinkedIn.

mannheimerswartling.se
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Styrelsen
En (1) vice ordförande
En (1) ordförande för det sociala 
utskottet
En (1) kommunikationsansvarig
 
Ej utskottsbundna ämbeten
En (1) ordförande för valbered-
ningen
Åtta (8) ledamöter av valbered-
ningen
 
Tre (3) ekonomiassistenter
 
Kommunikationsutskottet
En (1) PR-förman
En (1) vice PR-förman
Fem (5) PR-assistenter
 
En (1) merchandiseansvarig
En (1) poddmästare
Två (2) fotografer
Två (2) filmproduktionsansvariga
 
En (1) chefredaktör för Press 
Judicata*
En (1) biträdande chefredaktör för 
Press Judicata**
En (1) biträdande layoutansvarig 
för Press Judicata**
 

Utlysning av poster
Sök till Juridiska föreningen på Decemberstämman den 1 december!
Stämman hålls den 1 december kl. 10.00 i Brusewitz-salen, Gamla Torget. 

Kom dit och sök en post på plats!
Ytterligare information finns på Juridiska föreningen i Uppsalas Facebooksida.
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Administrativa utskottet
Två (2) IT-ansvariga
En (1) bokmästare
En (1) arkivarie
Två (2) ledamöter av stipendie-
nämnden*
Två (2) ledamöter av miljörådet
 
Sociala utskottet
En (1) recceförman HT20
En (1) vice recceförman HT20
Fyra (4) recceassistenter HT20
 
En (1) gasqueförman*
En (1) vice gasqueförman**
Två (2) gasqueassistenter
 
En (1) internationell sekreterare
En (1) vice internationell sekrete-
rare
Två (2) internationella assistenter
 
En (1) ensembleförman*
En (1) vice ensembleförman
 
En (1) spexförman*
 
En (1) klubbmästare*
En (1) pubmästare
En (1) eventmästare
En (1) husmästare
 
Studieutskottet
En (1) sammankallande för 
studieförbättrandegruppen*

*: Postens mandatperiod är endast t.o.m. vårterminen 2020.
**: Posten innebär att man är vice förman första termin och förman andra ter-

minen.
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Den 28:e september samlades 542 uppklädda 
juriststudenter innanför det rosa slottets väggar 
för att fira JF:s 175 årsjubileum. Efter att ha grävt 
upp sin gamla balklänning från högstadiet, frågat 
släktingar efter frack eller köpt något helt nytt var 
dagen äntligen kommen. Redan 1987 kunde man 
läsa om en bal på slottet i Nya Iustus, en äldre ver-
sion av Press Judicata. Då anlände ett tåg av gäster 
från förfest på Jontes ledda av en person på häst. 
Lördagen i september 2019 var däremot en regnig 
och grå dag där inga hästar syntes till. Gästerna 
vallfärdade från olika håll och förfester. Många via 
bil, buss och taxi snarare än det tjusiga transport-
medlet häst. I sann Uppsalanda så ankom till och 
med en och annan frackklädd, paraplybärande 
person på cykel uppför den långa slottsbacken.

Det passades på att tas en och annan bild med 
utsikt över den höstklädda Botaniska trädgården. 
Sedan begav sig dessa finklädda men lätt blöta per-
soner in i slottet för mingel, i år ackompanjerat 
av ett liveband. Det var andra toner vid 1987 års 
bal då gästerna fick lyssna på en harpa till fördrin-
ken. Efter vad som kändes som en evighet i höga 
klackar fick vi äntligen hitta våra platser i den flott 
uppdukade rikssalen. Förrätten var i alla fall redan 
serverad, som många satte tänderna i direkt.  

Bal på slottet



Strax efter att vi fick slå oss ner klev kvällens toast-
masters, Ida Nordmark och Josefin Jarstad, upp 
på scen och gjorde en storstilad entré i solglasög-
on sjungandes en låt med egenskriven text, vilket 
gick hem hos gästerna. På balen 1987 hade ni fått 
se två personer fäktas som kvällens underhållning. 
Under middagen följde många tal från bland an-
dra ordförande Frida Gommel, professor Erika P. 
Björkdahl och advokatbyrån Vinge. Riksåklagare 
Petra Lundh och  Juridikpodden, med Tove Lind-
gren som representant på plats, blev utsedda till ju-
bileumshonnörer för deras arbete för juristsverige. 

Till varmrätt blev det örtmarinerad hjortytterfilé 
med trattkantarellsås, potatis och gelé som sma-
kade väldigt gott. Höjdpunkten var kanske den 
obegränsade mängden potatis man fick ta. För ve-
getarianerna blev det ett något mindre festligt al-
ternativ, pasta med kikärtsbiff och en puré som var 
svår att placera smaken på. Efter varmrätten fick 
gästerna en 15 minuters paus att sträcka på benen 
och passa på att gå på toa. Under måltiden hade 
dock de flesta redan gått på toa efter behov så den 

15 minuters långa pausen som blev uppemot en 
halvtimme blev egentligen inte nödvändig. När vi 
kom tillbaka till borden var efterrätten serverad, en 
hjortronpannacotta med chokladlock (i plastburk) 
och fruktsallad (från en konservburk?) som lämna-
de mycket att önska men smakade okej. 



Toastmastrarna introducerade den sista tradi-
tionsenliga sången, O, gamla klang- och jubeltid! 
som avslutades med att de flesta stod upp på sina 
stolar och gapade texten  ”Hey, hey hey baby! I 
want to know if you'll be my girl” vilket var chock-
erande informellt på en annars så formell tillställ-
ning. Trots att vi alla var klädda i högtidsdräkt var 
stämningen likt en ganska slabbig gasque då Jesus 
bor i Flogsta sjöngs med ivrigt viftande av servet-
ter. Kul men oväntat! 

Efter middagen fick de personer som hittade till 
det avskilda rummet visa upp sina erhållna dans-
kunskaper från JF:s anordnade valskurs föregåen-
de onsdag. Efter en avdukningspaus intog Thomas 
Stenström scenen och avslutade på topp med en låt 
vi alla kan, Slå mig hårt i ansiktet. Det följdes av 
dans tills gryning! Eller i alla fall tills slottet stäng-
de, det vill säga klockan två. Såklart var inte kväll-
en komplett förens Stad i ljus sattes på och några 
par passade på att dansa de sista stegen vals i mitten 
av salen. Vi lämnade ett slott i ljus på samma sätt vi 
kom. Några via bil, buss eller taxi. Inga hästar syn-
tes till men man kunde se några frackklädda, pa-
raplybärande personer glida ner för slottsbacken. 

Nåja, vad är väl ett reportage om balen på slottet 
utan detta kända citat. Den kan vara dötrist och 
långtråkig och alldeles… alldeles underbar. Det 
gråa och regniga vädret hindrade inte balen från 
att spraka av färg och skratt. En storartad kväll, ett 
jubileum som firades utan återhållsamhet och en 
bal som vi alla kommer minnas när frackarna och 
klänningarna inte passar längre. 

Frida Falck
c h e F r e d a k t ö r

henrietta ÅkerskOg
b i t r .  l a y O t a n s v a r i g

Sök till vårt Summer Associate Programme 2020!

Vill du jobba på en av världens 
ledande advokatbyråer? 

Läs mer på careers.linklaters.com 
eller kontakta oss på 
stockholmrecruitment@linklaters.com 



Sök till vårt Summer Associate Programme 2020!

Vill du jobba på en av världens 
ledande advokatbyråer? 

Läs mer på careers.linklaters.com 
eller kontakta oss på 
stockholmrecruitment@linklaters.com 



En evighet i sammanhanget – 
en betraktelse över kårstatusens betydelse
175 år får anses vara en hög ålder för en fören-
ing av vår storlek och det gör oss till Nordens 
äldsta juristförening. När föreningen bildades 
den där majdagen 1844 kan jag tänka mig att 
det var svårt för grundarna att sia om hur det 
skulle gå för den unga föreningen. Under de 

175 år som föreningen har funnits och verkat 
har mycket vatten passerat under broarna. För 
många studenter har föreningen kommit att 
bli ett andra hem, även om det är en ganska 
ny företeelse. Vi är många som ser vardags-
rummet Jontes stuga som en självklarhet, vil-
ket den inte var under föreningens första 140 
år. Föreningens påverkansmöjlighet gentemot 
fakulteten ses också som en självklarhet, men 
så har det inte heller alltid varit. Det är viktigt 
att komma ihåg att det vi tar för givet idag 
krävde stora insatser och engagemang när det 
var nytt, vilket ibland är lätt att glömma bort. 

När jag tillträdde som ordförande under 
verksamhetsåret 2013, nummer 169 i ordning-
en, var föreningen (till största del) förknippad 
med klassfester, ämbetsmannafester, tacos och 
billig kurslitteratur. Det hade ”alltid” varit så 
och det skulle ”alltid” fortsätta vara så. Men 
det var inte bara fest och gamman, där fanns 
också diskussioner om att söka kårstatus. Ett 
litet steg mot att bli kår togs i december 2012, 
när stämman diskuterade förslaget om att söka 

kårstatus för perioden 2013–2016. Många an-
såg att föreningen inte riktigt var mogen för 
en sådan förändring (och ett sådant ansvar), 
varpå det beslöts att skjuta ansökan på framti-
den. Sett i backspegeln var det ett klokt beslut, 

det gav föreningen möjlighet att förbättra de-
lar av verksamheten och uppfylla de krav som 
ställdes på en studentkår. Det krävde insatser 
från många personer för att göra detta möjligt 
men idag tar vi det för givet.

Att ha erhållit status som kår innebär ett 
stort ansvar, ett ansvar som föreningen hit-
tills har axlat med mycket gott resultat. Jag 
kan bara betrakta föreningens förändring från 
utsidan, med visst skvaller från insidan, och 
konstatera att det går väldigt bra nu. Dock, 

även om det för dagens medlemmar är en själv-
klarhet att föreningen är en kår kommer det 
inte per automatik att vara i all evighet. Det 
är medlemmarnas insatser som är föreningen, 
precis som förr, och det är medlemmarna som 
skapar framtiden. Kårstatusen har betydelse 
men så har även föreningens övriga verksam-
het, vilket inte ska glömmas bort. 175 år kan 
i sammanhanget kännas som en evighet men 
glöm aldrig vad andra har gjort förr och vad 
du som medlem kan göra för framtida med-
lemmars uppfattning av, och om, föreningen.

Hurra och grattis till JF Uppsala!

eric lennerth

”Vi är många som ser vardagsrummet 
Jontes stuga som en självklarhet[...].”

”[...] glöm aldrig vad andra har gjort 
förr och vad du som medlem kan göra 
för framtida medlemmars uppfattning 
av, och om, föreningen.”

Eric Len-
nerth var 

ordförande 
för Juridiska 
föreningen 
år 2013 och 
tog examen 
vid Uppsala 

Universitet år 
2016.

Välkommen till en stor byrå i mindre format

Det är krävande att arbeta på affärsjuridisk
byrå – inte minst hos Gernandt & Danielsson.
Men det är också oerhört roligt och utvecklande.
På Gernandt & Danielsson får du den stora
byråns alla fördelar. Du får jobba med stora
och komplexa uppdrag, i nära samarbete med
några av Sveriges högst ansedda affärsjurister.
Samtidigt är byrån inte större än att alla lär
känna varandra. Du blir sedd som individ och
får ta ansvar från dag ett.
 

Sedan starten för drygt 25 år sedan har vi
byggt upp en unik kvalitetskultur där kunskap,
granskning och ifrågasättande värderas högt.
Hos oss arbetar du nära delägare och andra
seniora jurister. Och vår erfarenhet är att
du vinner på att jobba med flera rättsområden, 
inte bara ett. Allt detta gör att du växer 
snabbare in i advokat- och rådgivarrollen. 
Är du rätt för oss, och vi rätt för dig? Kom då och 
komplettera vårt redan framgångsrika team.

Hamngatan 2, Box 5747  · 114 87 Stockholm

läs mer om en karriär hos gernandt & danielsson på 
www.gda.se eller följ oss på facebook och instagram
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DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

Är du  
vår nästa 
sommar- 
notarie?
Som sommarnotarie får man möjlighet att, med en fadder som stöd, aktivt delta 
i det juridiska arbetet hos oss och lära känna byrån genom gemensamma aktivi-
teter. Du får en inblick i hur det är att arbeta på Cederquist samtidigt som du har 
en mycket rolig och lärorik sommar! Vi vill att du ska ha läst minst sex terminer för 
att kunna omsätta det du läst på universitetet, rekryteringen för sommarnotarie- 
tjänsterna 2020 startar under hösten 2019 så håll utkik på vår karriärsida samt i 
sociala medier. 

ANSÖKAN HAR ÖPPNAT  /  KARRIAR.CEDERQUIST.SE



Jag känner mig ibland ”gammal” på juristpro-
grammet som inte började direkt efter gymna-
siet, utan nu efter sex avklarade terminer är 25 
år fyllda. Även för mig är det alltså jubileumsår 
(som självklart firades på Jontes stuga i våras). 
Därför kanske det är lämpligt för mig att göra en 
tillbakablick till JF:s förra stora jubileum: när JF 
fyllde 150 år, 1994, undertecknads födelseår. Hur 
har föreningen egentligen förändrats under min 
livstid? Var en jur. stud. 1994 av samma karaktär 
som dagens?

När jag läser dåvarande jubi-
leumsutgåva av Press Judicata 
slås jag av att ja, mycket är sig 
likt – men en del har också för-
ändrats. Avsaknaden av modern 
teknik sätter helt klart sina spår; 
sidorna ser ut att vara skrivna i 
Word och framsidan är direkt 
anskrämlig. (Ibland kanske det 
digitala är av godo, vad än vis-
sa kursföreståndare må tycka.) 
I avsaknad av formspråk ligger 
mer fokus på textmassan, vilket 
kanske säger något symboliskt 
om att yta framför innehåll är 
modernt (åtminstone för perso-
ner som vill att det ska vara så). 
Själva språket tycks också påfal-
lande ofta vara mer likt det man 
förväntar sig av Sakrätt avseen-
de lös egendom än dagens gan-
ska avslappnade tilltal i Press 
Judicata. Fördumning eller för-
bättring? Därom tvista de lärde.

Innehållet är, då som nu, en salig blandning av det 
som berör själva utbildningen, det som berör Ju-
ridiska föreningens verksamhet, och det som mest 
är till för läsarens nöje. Värt att notera är möjligen 
att relationen med institutionen tycks vara närm-
re då än nu; tidningen innehåller kontaktuppgifter 
till studerandeexpedition och studievägledare, en 
krönika av professor Lena Marcusson, och en de-
battinlaga (!) om upplägget på T2 skriven av då-
varande kursföreståndare Kent Källström. Kanske 
är det på gott och ont att den kontakten delvis 
tappats, när JF som studentkår inte bara är dess 

medpart utan också dess motpart.

Mest slås jag dock av en insändare till försvar 
för juriststudenterna mot en anklagelse i numret 
dessförinnan om att ha låga ambitionsnivåer och 
att ”delta för mycket i nationslivet”. Som förfat-
taren lyfter så för studentlivet nämligen med sig:
- Möjligheter att skapa stora kontaktnät,
- En ytterst värdefull social skolning,
- Erfarenheter som är nyttiga att bära med sig ut 
i arbetslivet, samt

- En förutsättning för att inte 
bli fullkomligt enkelspårig.

Jag som ägnat snart ett år på 
heltid och många ideella timmar 
åt studentlivet kan bara instäm-
ma. Men mest talande är baksi-
dan, där Juridiska föreningens 
styrelse presenteras. Man und-
rar ju: vad blev det av dessa som 
”slösat tid” på ideellt arbete, 25 
år senare? Många namn är uni-
ka nog att kunna googlas, och 
resultatet förvånar mig faktiskt 
– i positiv riktning.

Min föregångare som vice 
ordförande visar sig nu vara 
chefsåklagare i Borås. Dåvaran-
de ordförande är numera verk-
sjurist på Regeringskansliet. 
Idrottsförmannen är delägare 
på Deloitte, programchefen har 
varit delägare på Cederquist 
och numera med egen byrå, och 
klubbmästaren återfinns på Lin-

dahl. Såväl kulturansvariga och recceförmannen 
blev domare. Och sekreteraren 1994 hette Maria 
Arnholm, sedermera jämställdhetsminister och 
partisekreterare för Liberalerna. Det tycks alltså 
knappast finnas en motsättning mellan studentliv 
och framgång. Snarare framstår studentlivet som 
en förutsättning för en god framtida karriär.

JF för en livstid sedan

magnus JanssOn
vice OrdFörande

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

Är du  
vår nästa 
sommar- 
notarie?
Som sommarnotarie får man möjlighet att, med en fadder som stöd, aktivt delta 
i det juridiska arbetet hos oss och lära känna byrån genom gemensamma aktivi-
teter. Du får en inblick i hur det är att arbeta på Cederquist samtidigt som du har 
en mycket rolig och lärorik sommar! Vi vill att du ska ha läst minst sex terminer för 
att kunna omsätta det du läst på universitetet, rekryteringen för sommarnotarie- 
tjänsterna 2020 startar under hösten 2019 så håll utkik på vår karriärsida samt i 
sociala medier. 

ANSÖKAN HAR ÖPPNAT  /  KARRIAR.CEDERQUIST.SE



Följ oss gärna på

Vill du bli en del av vårt team? Har du ett genuint intresse för 
affärsjuridik tillsammans med ett naturligt kommersiellt tänkande? 
Vill du arbeta i ett högpresterande team med stark framåtanda 
där ingen dag är den andra lik? Just nu söker vi biträdande 
jurister till våra team inom M&A Private Equity och Banking, 
samt även Summer Associates. Registrera din ansökan på vår 
hemsida www.whitecase.com/careers/locations/sweden 
med CV och personligt brev på engelska, betyg från din juridiska 
utbildning, gymnasiebetyg samt eventuella övriga meriter.
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Gillar du att skriva?
Tycker du att ditt PM var sådär otroligt bra och förtjänar spridning till alla JF:s med-
lemar (m.fl.), eller är du så trött på de ofantligt uråldriga mallarna som alla texter på 
Juristprogrammet måste passa in i? 

Räds ej, ty Press Judicata är din räddning! 

Kontakta redaktionen på vår mail med idéer, färdiga texter eller annat!

redaktion@jf-uppsala.se

Uppsala Universitets 
Studentorganisationer + 
Studentkortet = sant

Tiderna förändras och så även vi. Från och 
med vårterminen 2020 kommer Studentkortet 
vara ny exklusiv partner till Uppsalas 
studentnationer och kårer. För dig som 
studerar på Uppsalas universitet innebär 
det att du får ett nytt medlemskort, nya 
förmåner och nya rabatter. 

Medlemskortet kommer fortfarande användas 
till samma saker som tidigare, det enda 
som kommer ändras är dess nya snygga 
kostym med Studentkortets logotyp på. 

Samma gäller reserabatten – det är precis 
samma villkor som tidigare som gäller. För att 
läsa mer om vilka villkor som gäller för 
reserabatten, gå in på uppsalastudent.com

Så, den största skillnaden för dig som student 
är egentligen att du nu bör ladda ned 
Studentkortets app! I appen har du ditt kort 
alltid nära till hands samt lätt tillgång till alla 
dina rabattkoder och erbjudanden.

Vid vidare frågor är du välkommen att kontakta 
Studentkortets kundtjänst.
Telefonnummer: 08-652 76 00
E-post: kundtjanst@studentkortet.se.

Lycka till med studierna!
Hälsningar, Studentkortet



Nyexad och redo
för ledningsgruppen?

På Vinge uppmuntras alla att göra skillnad.
Därför har vi byggt en stol som ger dig som

nyanställd en plats i ledningsgruppen.

Läs mer på vinge.se/karriar



Nyexad och redo
för ledningsgruppen?

På Vinge uppmuntras alla att göra skillnad.
Därför har vi byggt en stol som ger dig som

nyanställd en plats i ledningsgruppen.

Läs mer på vinge.se/karriar

Alice Rosenfeldt
Intervju med mig själv



Hej, hur mår du?
Hej, jag är på topp. PM-tider för min termin så det 
finns inte riktigt tid att vara trött eller förkyld.

Är du nöjd efter jubileumsveckan?
Jag är jättenöjd. Nästan allt gick som planerat, 
feedbacken från de som deltog har varit superposi-
tiv och som kronan på verket så höll vi budgeten!

Vilket av alla event skulle du säga att du är nöj-
dast med, bortsett från balen?
Oh, svår fråga… Petras föreläsning var fantastisk 
och väldigt inspirerande. Jag har ett nyfunnet 
lugn i kroppen att jag kan bli framstående jurist 
OCH skaffa familj OCH ha ett socialt umgänge 
samtidigt, någonting som fakulteten inte riktigt 
förespråkar. Men det kan ju inte riktigt anses som 
lyckat på grund av våra arbetsinsatser. Jag tror Jogg 
ń Groggen var det event som drog mest folk och 
även om man kan justera utförandet till nästa gång 
så är det ett event jag är väldigt nöjd med.

Hur fick ni idén till eventen?
De kom från lite olika håll. Mycket brainstorman-
de i Jubileumsgruppen och en viss anpassning efter 
vad som var görbart och sena avhopp etc. Valskur-
sen var någonting som vi visste att det fanns ett 
behov av bland juriststudenter, jogg ń grogg är ett 
lånat koncept från Linköpings teknologkår och be-
erpong kändes som ett givet sätt att presentera vår 
Jubileumsöl på.

Hur mycket tid lade du ner på planering och ut-
förande?
Jag har nog haft balen i bakhuvudet sedan jag klev 
på min post som ordförande för Sociala Utskot-
tet, men arbetet började på riktigt i samband med 
att Jubileumsgruppen tillsattes runt april/maj. En 
exakt timmangivelse är svår men i snitt så 20min 
varje dag sen maj, med en kraftigt exponentiell ök-
ning sedan början av september.
Gick någonting inte som planerat?
Absolut! Varje dag hade någonting som gick fel… 
jag vet inte vart jag ska börja. Beerpongen blev in-
flyttad på grund av regn så hela “beergarden-mo-
mentet” gick lite förlorat. Jag glömde köpa blom-
mor till Petra som tack för föreläsningen (tack 
Magnus som räddade upp det) och till valskursen 

hade vi ingen aux-kabel för högtalaren eller faktisk 
dansinstruktör tio minuter innan den skulle börja. 
Största problemet var nog att tillsynsmyndigheten 
kom till Jontes efter Jogg ń Groggen. Det var inga 
problem, allt var i sin ordning men det är ett oväl-
kommet stresspåslag när vi precis har lanserat ett 
nytt – ganska alkoholbaserat – koncept och våra 
nordiska gäster har pubrunda på övervåningen.

Skulle du kunna tänka dig att göra om det?
Absolut! Man lär av sina misstag och får jag sam-
ma fantastiska arbetsgrupper och samma stöd och 
stöttning från styrelsen och övriga ämbetsmän så 
skulle jag göra om det imorgon! Jag tror det vik-
tigaste för mig var att folk visste hur hårt jag och 
de andra i Jubileumsgruppen jobbade. Vi fick den 
uppmuntran och det beröm vi förtjänade genom 
hela veckan och det gör all stress och alla sömnlösa 
nätter värt det.

Vad skulle du göra annorlunda?
Jag skulle inte koppla min JF-mail till mobilen, att 
vara anträffbar dygnet runt är inte nyttigt. Skulle 
detta bli en till gång skulle jag också veta att alla 
andra inte är anträffbara dygnets alla timmar så 
Ludde (också ansvarig i Jubileumsgruppen) skulle 
ha många färre missade samtal från mig. Vi skulle 
nog tänkt om lite kring vissa bokningar vi gjorde 
och jag skulle definitivt planerat matlådor bättre 
inför veckan.

alice rOsenFeldt
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Hamilton är en av Sveriges främsta affärsjuridiska fi rmor. Hos oss får 
du tillgång till ledande, branschkunniga jurister och ett omfattande 
kontaktnät som ger dig goda förutsättningar att lyckas inom affärsjuridik. 
Vi arbetar med spännande och komplexa uppdrag som innebär dagliga 
utmaningar och där du ges möjlighet att bygga din kompetens. Du får 
även tillgång till intern och extern individanpassad utbildning och du ingår 
i ett mentorskap som ger dig goda förutsättningar för en professionell 
karriärutveckling. Sammantaget bidrar det till en kunskapsintensiv, 
utmanande och inspirerande arbetsplats. Om du siktar högt så har du 
alla möjligheter att lyckas hos oss!

Läs mer på hamilton.se/karriar

Följ oss på
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