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Denna tidning skickas hem till dig 
som tagit juristexamen vid Upp-
sala universitet. Adressen har vi 

fått från SPARregistret genom 
matchning mot Juridicums

examenslistor. 

Om du av misstag erhållit denna 
skrift, eller inte önskar erhålla 

ytterligare  information från oss, så 
ber vi dig vänligen att skicka ett 

mail till: alumn@jur.uu.se

Nu står våren i startgroparna
I Uppsala innebär det att det rustas för Valborg och 
att Alumnidagen är i antågande. Dags igen, således, att 
planera för att återknyta kontakterna med Juridicum, 
med dess lärare och forskare, med studiekamrater och 
andra kolleger och med de aktiva studenterna.

  DEN 10 MAJ genomför vi årets återvändarevenemang. 
Och Du är som vanligt varmt välkommen att delta. 
Det är nu fjärde gången vi kallar Juridicums Alumner 
till en heldag i utbildningens och umgängets tecken 
på Universitetshuset i Uppsala. Alumnidagen är i 
första hand avsedd för jurister med examen från Ju-
ridicum i Uppsala, men erfarenheterna från tidigare 
evenemang visar att den även lockar en hel del gamla 
och nya lärare och forskare och många av dagens stu-
denter att delta i seminarier och debatter liksom i den 
avslutande middagen på kvällen. Det innebär att Du 
kan räkna med att träffa många bekanta ansikten men 
också att Du kan skapa nya och berikande kontakter. 

ALUMNIDAGEN ÄR SPÄCKAD med högaktuella och 
intressanta seminarier och utmärkta tillfälle till dis-
kussioner. Programmet är komponerat för att locka 
jurister med olika intressen eller inriktning i sin yrkes-
utövning. Vi kommer att diskutera (i) idrottsrörelsen 
och skattemoralen, (ii) storebrorssamhällets inträde 
genom ökad övervakning och (iii) konsumentskyd-
det i internationell handel. Vi kommer att tala om 
(iv) den svenska modellen på arbetsmarknaden och 
(v) lag och självreglering som styrmedel i bolag. Vi 
har bjudit in till tävling bland studenterna om bästa 
examensarbete. Två ypperliga uppsatser kommer att 
presenteras och diskuteras. 

  SOM VANLIGT har vi lyckats engagera några av de mest 
intressanta och namnkunniga talarna och debattör-
erna till Alumnidagen. Det borgar för att seminari-
erna och debatterna kommer att hålla högsta kvalitet 
och röra sig kring forskningens och rättsutvecklingens 
frontlinjer. Genom att de ställer upp på ideell basis 
stöder både de engagerade talarna och Du som delta-
gare i årets Alumnidag verksamheten i Uppsalajuri-
sernas Alumnistiftelse. 

Anmäl Dig nu! Antalet platser är begränsat och 
vi räknar med att årets attraktiva program lockar 
ännu fler deltagare än tidigare år. Välkommen till-
baka till Uppsala den 10 maj!

Rolf Johansson

Ordförande, Uppsalajuristernas Alumnistiftelse



- Oskar och jag är väldigt lika. Inte bara för att vi båda 
är intresserade av affärsjuridik utan även i övrigt, 
berättar Johannes Ericson.

Oskar Wrede var i slutskedet av sin juristutbildning 
när han ansökte om att få delta i mentorskapsprojek-
tet. Han läste termin sju vid juris kandidatprogram-
met vid Uppsala universitet och visste redan att det 
var affärsjuridik han ville satsa på. Det underlättade 
mycket, tycker han, eftersom han därför själv var mer 
avgränsad i sina framtidsplaner.

- Vi pratade mycket om praktiska frågor. Jag fick tips 
om hur jag kunde skriva mina ansökningshandlingar 
till sommarjobb och fick även idéer om avgränsningar 
till mitt examensarbete, berättar Oskar, som tycker att 
mötena har gjort honom tryggare och säkrare.

Relationen mellan adept och mentor blir fri, efter-
som man inte har någon arbetsrelation. Det gör att 
man kan bortse från det vanliga arbetsklimatet och 
behandla frågor som man annars kanske inte skulle 
göra.
Till exempel, vad ska man göra om arbetsinstruk-

tionerna är otydliga eller man inte riktigt vet hur 
mycket tid man förväntas lägga ned på en rättsutred-
ning? Är det viktigast att leverera i tid och ha berört 
de huvudsakliga frågorna eller att vända och vrida på 
allt och göra en komplett rättsutredning med risk för 
förseningar? 

- Adepten vågar ställa frågor han eller hon kanske inte 
skulle ställa till en mer senior kollega på en arbetsplats, 
tror Johannes. 

Det är viktigt att komma ihåg syftet med mentor-
skapsprojektet, nämligen att ge en inblick i juridikens 
vardag, poängterar Johannes. Att vara adept ska inte 
vara en väg in på byrån där mentorn arbetar. 

Mentor – från ax till limpa
AV: JAKOB JOHANSSON

- Oskar är ödmjuk och var genuint intresserad av att 
få stöd och hjälp inför framtiden. Att, som Oskar, ge ett 
sådant intryck gör ju också att man som mentor snabbt 
släpper tanken på att adepten endast skulle betrakta 
kontakten som en genväg till arbete hos advokatbyrån.

- Som adept måste man också veta vad man är ute 
efter. Det är viktigt att ha tänkt ut i förväg vad man vill 
ha ut av mötet med mentorn, menar Oskar, Johannes 
instämmer:

- Mötena får inte bara bli sociala utan måste också 
vara innehållsrika för adepten. Jag tycker att det 
primärt är mentorns ansvar att lyckas åstadkomma 
det. Det är också viktigt att mentorn förbereder sig väl 
och tar sig tid för adepten.

Året blev också innehållsrikt för dem båda. Johannes 
fick frågor som gjorde att han fick tillfälle att fundera 
över sitt arbete och sin yrkesroll, vilket var utveck-
lande. Oskar fick sommarjobb på justitiedepartemen-
tet och inför varje mentormöte hade det hänt något 
nytt. Det innebar att det alltid fanns samtalsämnen 
att behandla över luncherna. 
Det sista mötet visade sig bli en riktig firarlunch 

med många frågor. Oskar hade precis fått veta att 
han fått  anställning vid advokatbyrån White & Case 
i Stockholm. 

- Det kändes som att knyta ihop säcken vid sista 
träffen, som att få vara med från ax till limpa, säger 
Johannes och skrattar: 

-Jag kommer inte att släppa taget om Oskar. Vi måste 
göra några avstämningar om året, föreslår Johannes och 
bjuder Oskar på en prilla efter maten.

VI SÖKER FLER MENTORER. ÄR DU INTRESSERAD? 
Maila oss:  mentor.alumn@jur.uu.se

Adepten Oskar Wrede och hans mentor, Linklatersadvokaten 
Johannes Ericson, ser tillbaka på året som gått över en lunch på 
Linklaters stockholmskontor. Genom Alumnistiftelsens mentor-
skapsprojekt har de träffats fem gånger för att diskutera Oskars 
framtidsplaner. Samarbetet visade sig bli mycket lyckat.

Fo
to

: K
ar

ol
in

a 
La

ss
bo

Sida 3



I advokatfirman Delphi & Co hittar du 100 duktiga
specialister. Tillsammans erbjuder vi hela bredden av
kvalificerad affärsjuridisk rådgivning. Från kontor i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping 
och Norrköping.

Vad du än behöver

Ditt stöd i affärer och utveckling
www.delphilaw.com

Delphi_LA_060216_c  06-01-30  14.41  Sida 1



Sida 5

Ett ömsesidigt behov
Hemvändardagar har på senare år blivit populära. För 
en del tidigare Uppsalastudenter fungerar sista april 
som en dag då man kan återknyta till vänner och till 
studentlivet i Uppsala.

Flera studieföreningar ordnar möten mellan yrkes-
verksamma och studenter, medan nationerna har sina 
landskapsföreningar och andra samfund för äldre 
landsmän och tidigare nationsmedlemmar. Uppsala 
universitet har i själva verket genom nationerna och 
studentföreningarna haft rika alumn-nätverk sedan 
lång tid tillbaka. 

Att studenter, lärare och alumner tillsammans 
vårdar utbildningen och de fortsatta kontakterna 
med yrkeslivet har stor betydelse för universitetet. 
Därför satsar vi sedan några år tillbaka även centralt 
inom Uppsala universitet på att stödja och stimulera 
alumnverksamheten, genom att underlätta register-
föring, erbjuda tillgång till universitetets hemsida, bi-
dra med informationsmaterial och aktivt samarbeta 
med fakultetsföreningar, nationer och andra sam-
manslutningar. 

Det finns skäl att påminna om att en examen från 
Uppsala universitet har en särskild klang i många 
delar av världen. Och inte minst för juristerna är 
den utbildning som erbjuds vid Uppsala universitet 
högt värderad av arbetsgivarna. Alumnsatsningarna 
understryker vårt ömsesidiga beroende: ett starkt 
universitet är värdefullt för fakultetens ställning och 
för studenternas framtid, medan juristutbildningen 
liksom rättsvetenskaplig forskning av hög klass bidrar 
till universitetets goda rykte. 

Ett fortsatt aktivt samarbete är därför mycket an-
geläget. Jag har med stort intresse följt juristernas 
alumnstiftelse sedan starten år 2002 Framgångarna 
bygger på ett gemensamt ansvarstagande av studen-
ter, alumner och fakultet. Och jag hoppas att vi 
i det arbetet åstadkommer långsiktiga relationer.  

Väl mött i Uppsala i maj! 

Lena Marcusson, Prorektor och professor  
i förvaltningsrätt vid juridiska fakulteten.

Svensk och internationell
affärsjuridik med särskild inriktning
på corporate finance, immaterialrätt

& IT-rätt samt skiljemanna-
& processrätt

www.cederquist.se

Box 1670   111 96 Stockholm
Telefon: 08-522 065 00

Besöksadress: Nybrokajen 15
Telefax: 08-522 067 00
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 En student som lyckats få bankettbiljett två år i rad är 
Dick Moberg, som just nu läser termin åtta på jurist-

programmet 
i Uppsala.

-Det är all-
tid väldigt ro-

ligt att få delta 
på alumnibanket-

ten. Att få prata 
med yrkesverksam-
ma jurister över en 
trevlig middag är 
väldigt uppskattat 
av många studenter, 
säger Dick Moberg. 
Banketten är näm-
ligen kraftigt sub-
ventionerad för stu-
denterna. Dick tror 
att subventionen är 
nödvändig för att 
studenter skall kun-
na delta på sådana 
här arrangemang. 

- Som student har 
man inte råd att 

lägga allt för mycket 
pengar på middagar 

och festligheter och en  
gasquebiljett där allt ingår 

kostar en hel del. 

Det här är ett mycket bra initiativ av Alumnistif-
telsen, säger Dick. Trots att tomma stolar fylls ut av 
studenter, så är varje år några platser ändå tomma, 

eftersom en del alumner glömmer att avanmäla sig 
från banketten när de får förhinder. Vad ska man göra 
åt detta? Har du något bra förslag?

- De yrkesverksamma alumner som inte kan närvara 
på banketten måste komma ihåg att säga till att de 
inte kan komma. Det är trist med tomma platser 
kring bordet, och en student går miste om en mycket 
trevlig middag, säger Dick Moberg. Det finns nog 
inget annat man kan göra än att påminna dem under 
dagen, tror han. Av de år du har deltagit, vilket var 
bäst?

- Jag minns nog det första året bäst. Då hade jag pro-
rektor Lena Marcusson till bordet. Det var mycket 
roligt att som student få sitta bredvid en så inflyt-                 
elserik och högt uppsatt person inom Universitetet. 
Min pappa, som också deltog, hade råkat bli placerad 
på andra sidan om prorektor. Det var en väldig rolig 
slump. På den namnbricka jag hade framför mig stod 
det Stig Strömholm. Det var nämligen den förre rek-
torns plats som jag hade fått överta., Han hade fått 
förhinder i sista stund. Det kändes väldigt privilegie-
rat, säger Dick Moberg.

För att få till en minnesvärd och rolig sittning för 
både alumner och studenter är studenterna utplace-
rade så jämt fördelat som möjligt kring borden. Un-
gefär en fjärdedel av alla deltagare är studenter. Dick 
tycker att detta är en lagom blandning av studenter 
och yrkesverksamma jurister. 

- Det blir alltid intressanta diskussioner kring borden. 
I och med att alumnerna arbetar på olika slags arbets-
platser, och studenterna är så nyfikna på arbetslivet, 
kan det nog aldrig bli tråkigt på en alumnibankett. 
Jag upplever det även som att alumnerna uppskattar 
att få träffa studenter, säger Dick Moberg.

Alumner och studenter blandas på banketten 
AV: KAROLINA LASSBO

Under Alumnidagen får studenter vara med på föreläsningarna 
gratis i mån av plats. Även den stora banketten på kvällen får en 
del studenter glädjen att delta i. Uppsalajuristernas Alumnistiftelse 
upplåter nämligen en del av platserna till studenter, som får gå på 
sittningen till en låg kostnad (50 kr). Även en del yrkesverksamma 
alumner som anmält sig till dagen, men som tyvärr inte kan närvara 
på kvällen, ger sin plats till en lycklig student. Studentplatserna till 
banketten lottas varje år ut bland dem som anmält intresse.



Underhållningen, toastmastern och sångerna är all-
tid en stor del av en sittning, vilket gör mycket för hur 
kvällen kommer att bli. Men dessa ting tycker inte 
Dick är det mest underhållande. 

- Visst är det trevligt med bra underhållning och 
ett välfyllt sånghäfte. Jag sjunger med i sångerna och 

min favorit är ”O gamla klang och jubeltid”, men det 
mest intressanta är nog möjligheterna att få prata 
med praktiserande jurister, säger Dick Moberg. Dick 
konstaterar sedan att han verkligen ser fram emot 
den kommande Alumnidagen med dess efterföljande 
bankett. Det har nämligen blivit en fin tradition.

Prefekt Rolf Nygren nämnde i sitt tal på 
Alumnibanketten att stiftelsen och fa-
kulteten är i behov av större ekonomis-
ka resurser, eventuellt i form av frivilliga 
bidrag från Alumner. Justitieråd Torgny 
Håstad var snabb med att plocka fram 
en tjuga ur portmonnän.

Foto: Anders Lindell

BILD NEDAN: Östgöta Nation,  
Alumnibanketten. 

Foto: Anders Lindell 



J. Löfgren

E. Palmér

N. Mattson

K. Lindell

M. Linton

A. Eriksson

M. Knutsson

C. Norberg

P-O Jansson

1.  Idrottsrörelsen och skattemoralen – varför blev det så här?
Den svenska idrottsrörelsens framgångar har sin grund i en bred verksam-
het på ideell basis. När idrotten blir business ändras förutsättningarna. 
Skatteskandalerna avlöser varandra. Varför blir det så? Är skattereglerna 
annorlunda för idrottsrörelsen än för andra? Är de svårare att tillämpa?

Är förutsättningarna för verksamheten annorlunda? Är det skillnad 
mellan toppidrott och korpidrott? Hur påverkas idrottens attraktions-
kraft på människor och företag av skandalerna? Är idealiteten inom 
idrottsrörelsen död? Två experter från idrottsrörelsen och skatteväsendet 
debatterar.

TALARE :  Jerker Löfgren, chefsjurist på Carnegie Investment Bank AB; ledamot i 
Riksidrottsstyrelsen; vice ordförande i Skidförbundet; ordförande i Riksidrottsförbun-
dets juridiska kommitté.

TALARE :  Eugène Palmér, seniorkonsult inom Skatteverket; ledamot i Riksidrotts-
förbundets juridiska kommitté.

MODERATOR :  Nils Mattsson, professor emeritus, Uppsala universitet.

3.  Konsumentskyddet vid handel över gränserna
Den gränsöverskridande konsumenthandeln av varor och tjänster ökar 
snabbt, inte minst över Internet, med större valfrihet som följd. Utveck-
lingen skapar samtidigt problem i fråga om konsumentskyddet, som t ex 
vid vilket forum och på vilket språk klagomål skall föras och vilket lands 
lag som skall tillämpas vid en tvist.

En central fråga gäller nivån på konsumentskyddet i olika länder och 
hur en harmonisering av skyddet kan och bör åstadkommas. Av stor be-
tydelse är också hur konsumenterna kan få information om vilket skydd 
de har. Detta är några frågor som kommer att belysas i seminariet.

TALARE :  Karin Lindell, generaldirektör och konsumentombudsman.

TALARE :  Marie Linton, jur dr. och universitetslektor, Högskolan Jönköping.

MODERATOR :  Anders Eriksson, generaldirektör.

5.  Lag och självreglering som styrmedel i bolag
Den 1 januari fick vi en aktiebolagslag som mera än den tidigare betonar 
aktieägarnas roll. För ett drygt år sedan fick vi genom självreglering en 
kod för bolagsstyrning inriktad på börsbolag. Parallellt med detta om-
danas regleringen av redovisningen – huvudkällan för information om 
bolagens ekonomiska utveckling – i en balansgång mellan lagstiftning 
och självreglering. 

Denna utveckling reser frågor som behandlas i seminariet om det finns 
konflikter mellan lagreglering och självreglering på bolagsområdet eller 
om de kan komplettera varandra och var gränsen dem emellan i så fall 
bör gå.

TALARE :  Margit Knutsson, regeringsråd.

TALARE :  Claes Norberg, professor, Lunds universitet

MODERATOR :  Per-Ola Jansson, VD Svenska Fondhandlareföreningen
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K. Bergenstrand

T. Nilsson

G. Lambertz

T. Sigeman

R. Eklund

J. Malmberg

Student X

Student Y

Handledare

2.  Är storebrorssamhället här?
Terrorhotet efter den 11 september har gett svensk polis tillgång till 
allt fler verktyg i kampen mot den grova brottsligheten. Tidigare avfär-
dade förslag om buggning dammas av, teleavlyssning skall kunna använ-
das i brottförebyggande syfte – förslagen duggar tätt.  Somliga anser att 
priset i form av ökad övervakning av medborgarna är för högt.  Innebär 
alla förändringar ett jättekliv mot ett storebrorssamhälle?

TALARE: Klas Bergenstrand, säkerhetspolischef.

TALARE: Tomas Nilsson, advokat på Sju Advokater. 

MODERATOR: Göran Lambertz, justitiekansler.

4.  Hotar Vaxholmstvisten den svenska modellen?
I Vaxholmstvisten ledde en facklig blockad till att lettiska arbetare hos 
ett gästande bolag måste ge sig iväg. AD har hänskjutit två frågor till 
EG-domstolen. Får den fria rörligheten för tjänster hindras av nationella 
regler om fackliga stridsåtgärder?

Innebär det otillåten diskriminering att ett land har andra regler om 
stridsåtgärder för gästande än för inhemska företag? Utgången i EG-
domstolen kan bli avgörande för den svenska modellens fortbestånd. Bör 
lagen ändras för att vår modell skall harmoniera bättre med EG-rättens 
regler om likabehandling och fri rörlighet?

TALARE:  Tore Sigeman, professor emeritus, Uppsala universitet.

TALARE:  Ronnie Eklund, professor, Stockholms universitet.

MODERATOR:  Jonas Malmberg, professor, Arbetslivsinsitutet.

6.  ”Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete”. 
Två juriststudenter, som nomineras under våren 2006, presenterar sina 
examensarbeten. Seminariet syftar till att spegla fakultetens arbete med 
grundutbildning och fördjupning inom ramen för juristexamen. De två 
utvalda studenterna erhåller Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examens-
arbete, vardera om 10.000 kr. 

Priset delas ut under Banketten på kvällen. Vilka det blir? Det presente-
ras på vår hemsida i april tillsammans med de aktuella uppsatserna.”

TALARE:  Student X

TALARE:  Student Y
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Juridiken i fokus

Wistrand Advokatbyrå | sthlm@wistrand.se | gbg@wistrand.se | malmo@wistrand.se | www.wistrand.se
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PointLex Legala Affärer är den enda svenska tidningen 

som är helt inriktad på affärsjuridik. Tidningen görs av 

jurister som ger dig allt från handfasta råd till trender på 

marknaden. Efter knappa två år har den blivit väletablerad 

och uppskattad av både läsare och annonsörer.

Beställ din egen tidning:
Helår 8 nummer för 690 kronor

För mer information och beställning besök vår hemsida:

www.legalaaffarer.se 
Tidningen ges ut av Edita Publishing AB, Box 490 31, 100 28 Stockholm, Telefon 08-508 82 900

Affärsjuridik i praktiken
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Vi vet att många kommer till Alumnidagen! 
Boka Din plats, senast 2 maj. Kostnad 1000 kr + moms 

Studenter deltar kostnadsfritt i mån av plats. Så här bokar du din plats:  
www. alumn.uu.se/jurist

1. KLICKA på knappen ”ALUMNIDAG”
2. Boka tre seminarier av 1-6, (se sida 8-9).
3. Boka Banketten, den ingår i priset. 

Vill du INTE vara MED PÅ KVÄLLEN? Då 
är vi tacksamma för att få veta det. Tomma 
platser lottas ut till tacksamma studenter.

Priset är 1000 kr plus moms för hela alumni-
dagen med lunch på Saluhallen, kaffe/tepaus. 
OBS! Banketten med trerättersmiddag, öl, vin/
alkoholfritt & skönsång ingår!

Alla studenter är välkomna att kostnadsfritt 
delta i Alumnidagen - i mån av plats.

Till banketten kommer studentplatserna ATT 
LOTTAS UT bland DEM som ANMÄLT sitt 
intresse. Kostnaden för deltagande är facila 50 
kronor och betalas vid anmälan till lottningen.
Studenter kan anmäla sitt intresse via mail:  
alumnimiddag@hotmail.com   
Välkomna på gratis eftersläpp klockan 22.30!

Bankett på Östgöta
 Nation

18 Dk!

Banketten på Östgöta Nation ingår i Alumnidagen
Adress: Trädgårdsgatan 15.  Tid: 18 dk, den 10 maj 2006.



Hej Douglas! Seminariet om spelmonopolet blev det 
populäraste bland både studenter och alumner. Hur 
kändes det?

Det var otroligt roligt, det visar att dagens studenter 
besitter osedvanligt hög intelligens (skratt).

Varför tror du folk är så intresserade av dessa frågor?

Det är nog främst av två skäl. För det första är det up-
penbart att staten hycklar om spelpolitik, och för det 
andra så är det många som är intresserade av spel.

Fick du den respons från alumner och studenter som du 
hade förväntat dig?

Nej, jag hade hoppats på mer aktivitet, att det skulle 
bli lite mer diskussion. Det är tyvärr få som vågar 
sticka ut.  Jag önskar att fler inte vore så blyga. 

På förra årets Alumnidag medverkade Ladbrokes Norden-
VD Douglas Roos på ett mycket välbesökt seminarium 
om spelmonopolet. Medverkade vid det seminariet gjorde 
även direktör Sven Norberg från EU-kommissionen och 
rättschef Olle Abrahamsson från Justitiedepartementet. 
Universitetslektor Eva Edwardsson höll en inledning.
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Vad fick du själv ut av att delta på Alumnidagen?

Det var jättekul att få träffa studenter och andra 
jurister. Det var även väldigt givande att prata inför 
jurister. Då går det att prata mer renodlad juridik och 
ge detaljerad information, till skillnad från att föredra 
inför folk som inte är lika insatta.

Du har inte läst i Uppsala utan i Stockholm, men träf-
fade du ändå några som du kände igen sedan förr?

Ja, jag träffade min chef från när jag arbetade på EU-
kommissionen. 

Du missade banketten på kvällen. Det var väl synd?

Ja det var mycket synd. Jag har hört att den var mycket 
trevlig och fartfylld.

Hade du deltagit på någon annan alumniverksamhet 
före Alumnidagen förra året?

Nej jag tror faktiskt inte det. Det var nog första gång-
en.

I USA är det där med alumniverksamhet stort. Verk-
samheten ger universiteten ekonomiska bidrag. I Sverige 
fungerar det just nu kanske tvärt om. Vad tror du 
om alumniverksamhet och framtiden för Sveriges del? 
Skulle det kunna bli lika stort här också?

Jag kan tänka mig det faktiskt. Det är viktigt och 
roligt med nätverkande och i Sverige finns det i dags-
läget mest andra typer av nätverk. 

Skulle du ställa upp och föreläsa på Alumnidagen en 
gång till om det blev aktuellt?

-Ja, självklart. Jag hoppas att få göra det igen.

Bilden till vänster: Spelbolaget   
Ladbrokes Norden-VD Douglas Roos. 

Foto: Karolina Lassbo. Bilden är ett montage.



Studentorganisationerna är representerade i 
stiftelsens styrelse och från organisationerna 
rekryteras medlemmarna i den arbetsgrupp, 
som utgör ryggraden i stiftelsens organisa-
tion, liksom styrelsens verkställande ledamot, 
som leder det löpande arbetet i arbetsgrupp-
en. Studenternas engagemang i stiftelsen är 
den viktigaste förutsättningen för stiftelsens  
kontinuerliga utveckling.  

Genom dekanus och prefekten, som är  
ledamöter i stiftelsens styrelse, och ett fort-
löpande samarbete är stiftelsen nära knuten 
till Juridiska fakulteten och institutionen i 
Uppsala. Därutöver består stiftelsens styrel-
se av ett antal framstående yrkesverksamma  
jurister med examen från Juridicum i Uppsa-
la (Alumni). Uppsalajuristernas Alumnistif-
telse har bildats för att tillgodose behovet av 
kontakter mellan Juridicum och dess studen-

ter på den ena sidan och det juridiska yrkes-
livet och tidigare studenter vid Juridicum på 
den andra sidan och för att främja kvaliteten i 
utbildningen och forskningen vid fakulteten. 
Bland studenterna finns ett behov av bättre 
kontakter redan under studietiden med det 
arbetsliv som väntar dem. Verksamheten vid 
fakulteten kan gynnas av utökade kontakter 
med avnämarna av den utbildning och forsk-
ning som bedrivs vid Juridicum. 

De examinerade juristernas engagemang 
i Alumnistiftelsen grundas på en önskan att 
upprätthålla Uppsalafakultetens starka posi-
tion och höga status bland juridiska lärosä-
ten i Sverige och internationellt och en vilja 
att efter förmåga återgälda något av allt det 
positiva under studietiden och därefter som  
Juridicum bidragit till att skapa.

På initiativ av ett antal 
nuvarande och tidigare 
studenter vid Juridicum 
i Uppsala bildades  
Uppsalajuristenas Alum-
nistiftelse år 2002. 

De tre studentorgani-
sationerna: European 
Law Studentś  Asso-
ciation (ELSA), Juridiska 
Föreningen i Uppsala 
och Jusek Juridikstu-
derande i Uppsala, 
står som huvudmän 
bakom stiftelsen. 

Stiftelsen  

Alumnistiftelsen vill verka för hög kvalitet i forsk- 
ning och utbildning på Juridicum i Uppsala, en 
anda av kollegialitet mellan Uppsalajuristerna 
i syfte att bidra till en fortsatt positiv utveck- 

ling av verksamheten vid Juridicum och 
kontinuitet i dess starka position bland 

juridiska fakulteter i Sverige  
och internationellt.

Stiftelsen  
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Uppsalaadvokaten Elisabeth Engstrand deltog i Alumnida-
gen för första gången förra året. Det var en kollega som 

berättade för henne om dagen. Det lät spännande 
och det visade sig också finnas många intressanta 
programpunkter under dagen. Hon hoppas hinna 
komma på Alumnistiftelsens fjärde alumnidag.

– Förra året planerade jag att gå på vissa aktiviteter 
med min son Gustaf som är advokat i Stockholm och 
också läste juridik i Uppsala berättar Elisabeth Engs-
trand. Hon hade gärna velat vara med på seminariet 
om främmande familjerättstradition men fick förhin-
der på förmiddagen.

– Eftersom jag håller på mycket med familjerätt är jag 
ju mest intresserad av de områdena. Och det finns 
många duktiga forskare på juridiska institutionen i 
Uppsala. Alumnidagen är självklart ett utmärkt till-
fälle att träffa gamla kursare från uppsalatiden och 
andra goda vänner. 

– En annan stor fördel med dagen är att deltagandet 
i seminarierna går att tillgodoräkna sig hos Advokat-
samfundet, som utbildning.

– Det tror jag lockar många advokater. Alumnidagen 
är en mycket prisvärd utbildning, tycker Elisabeth 
Engstrand.

Uppsalaadvokat ser fram 
emot fyraårskontrollen 
AV: JAKOB JOHANSSON

Foto: Karolina Lassbo
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6Rolf Johansson, Jur. kand. 1978.  
Ordf. Uppsalajuristernas Alumnistiftelse. 

Advokat, partner i Linklaters. 

Ann-Christin Redmar.   
Jur. kand. 1979.  
Advokat med egen   
verksamhet i Uppsala.

Jacob Johansson, Jur stud.  
Repr. European Law Studentś   
Association, Uppsala.

Johan Hirschfeldt, Jur. kand. 1967.
Hovrättspresident i Svea hovrätt.

Angelica Dipeders, Jur stud.  
Repr. Jusek, Juridik-  
studerande i Uppsala.

Rolf Nygren, Fil. Dr. 1977.  
Professor i rättshistoria. Juridiska 
fakultetens Prefekt.

Torgny Håstad, Jur. kand. 1967. 
Jur. Dr 1973. Justitieråd.

Hampus Åkerstedt, Jur. stud. 
Stiftelsens Verkställande ledamot.

Jonas Kjellén, Jur.stud.  
Repr. Juridiska Föreningen i   
Uppsala.

Maarit Jänterä-Jareborg,  
Jur Dr. 1989. Professor i internatio-
nell privat- och processrätt 1988. 
Juridiska fakultetens Dekan.

Lena Berke, Jur. kand. 1969. 
Lagman vid Stocholms   
tingsrätt.

Göran Lambertz, Jur. kand. 1976. 
Justitiekansler.

Anna Skarhed, Jur. kand. 1977. 
Justitieråd.

Sanja Djukic, Jur. Stud.  
Oberoende studerande-   
representant.

Per-Ola Jansson, Jur. kand. 1970. 
Verkställande Direktör, Svenska 
 Fondhandlareföreningen.

Patric Palm.   
VD Hansoft AB.

Susanne Håkansson,   
Jur. kand. 1986.  
Chefsjurist på Hagströmer &   
Qviberg Fondkommission AB. 
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VI SÖKER STÄNDIGT NYA JURISTER, såväl nyutexaminerade, tings-
meriterade som mer erfarna specialister till våra kontor i Sverige och 
i utlandet. För att passa in hos oss behöver du inte vara stöpt i den
“gängse formen” för jurister. Det är din personlighet vi är ute efter.

Mycket goda formella meriter är naturligtvis ett krav. Men det är
minst lika viktigt att du delar våra värderingar och att du gillar att arbeta
i team. Vi har en mycket stark företagskultur som präglas av samarbete,
långsiktighet och generositet. Vi kallar det True Partnership.

Vår storlek och vår marknadsledande position gör att vi har råd att
satsa stora resurser på din kompetensutveckling och på att ge dig såväl
bredd som spetskompetens inom ett eller ett par områden. Oavsett
vilken inriktning du så småningom väljer ger vi dig en unik plattform
för din fortsatta karriär som affärsjurist.

Nyfiken? Läs mer om hur du kan bli en av oss på adressen:
www.mannheimerswartling.se/blienavoss

Rätt person är en bra början på ett TEAM

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG NEW YORK FRANKFURT BERLIN S:T PETERSBURG BRYSSEL

w
w

w
.d

o
w

e
lls

tu
b

b
s.

co
m

06-0243_msa_multitj_060313_2.qxd  3/13/06  4:15 PM  Sida 1

AVSÄNDARE: UppsalaJuristernas Alumnistiftelse • Juridicum • Box 512 • 751 20 Uppsala • E-post: alumn@jur.uu.se • www.alumn.uu.se/jurist


