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TidigT på 1980-TaleT träffade Juridicum i Uppsala och University of Minnesota Law School en överenskom-
melse om ett långsiktigt samarbete och initierade ett utbytesprogram för studenter och lärare/forskare. Med 
början 1983 och varje år alltsedan dess har studenter från Uppsala tillbringat en termin vid den juridiska 
fakulteten i Minneapolis och amerikanska studenter studerat på Juridicum i Uppsala. Varje år har också ett 
utbyte av lärare skett mellan fakulteterna. Programmet blev snabbt mycket framgångsrikt. I år uppmärk-
sammar vi 25 års-jubiléet av samarbetet mellan Uppsala- och Minnesota-fakulteterna genom att ägna en hel 
del av Alumnidagen den 8 maj åt ämnen som berör både Sverige och USA. 

Vi har lyckaTs locka några av de ledande professorerna från University of Minnesota Law School till våra 
seminarier under Alumnidagen. Vi har riktat en särskild inbjudan till Alumnidagen till de amerikanska 
jurister (studenter och lärare) som deltagit i utbytesprogrammet och räknar med att många av dem vill åter-
knyta kontakten med Uppsala. Vi hoppas också att de svenska alumner som deltagit i utbytesprogrammet 
med University of Minnesota Law School skall attraheras av programmet och känna sig särskilt välkomna 
till Alumnidagen.

Men aluMnidagen innehåller så mycket mer än uppmärksamheten av 25 års-jubiléet. Som vanligt har vi 
lyckats engagera några av de mest intressanta experterna som kommer att tala om några av de mest aktuella 
och intressanta ämnena på den politiska och juridiska arenan. Du hittar programmet på mittuppslaget i den 
här tidningen. Så också Du som inte varit engagerad i utbytesprogrammet kommer att ha stor glädje och 
mycket nytta av att delta i Alumnidagen. Utöver aktuella och intressanta debatter och diskussioner under 
seminarierna erbjuder Alumnidagen möjligheten att på nytt uppleva studentlivets Uppsala, att återse Juri-
dicum, Jontes stuga, Universitetshuset, Östgöta Nation, studiekamrater, ”gamla” lärare och forskare och en 
hel del annat kul och spännande. 

Vi har ValT aTT hålla kosTnaden för deltagande i Alumnidagen på en närmast oförskämt låg nivå. I priset 
(1 250 kr inklusive moms) ingår alla delar av Alumnidagen: hela seminarieprogrammet, lunch på Saluhallen, 
fika på Café Alma och bankett på Östgöta Nation. Ett motsvarande arrangemang på kommersiella villkor 
hade kostat mer än det femdubbla. Vi gör detta för att vi vill attrahera så många alumner som möjligt till 
evenemanget och visa att vår verksamhet är till såväl för Juridicum och dess studenter som för alumnerna. 
Alumnidagen är ett av våra viktigaste sätt att göra verksamheten synlig. Det finns ingen tvekan om att 
utbytet på alla plan av att vara med på Alumnidagen vida överstiger kostnaden för och mödan av att delta. 
Dessutom bidrar Du till Alumnistiftelsens verksamhet genom att vara med. Anmäl Dig redan nu! Då kan 
Du vara säker på att få plats.

och du: Utnyttja gärna möjligheten att bidra ytterligare till Alumnistiftelsens verksamhet genom att betala 
mer än vad Alumnidagen kostar. Du ordnar det enkelt på hemsidan där Du anmäler Dig till Alumnidagen. 

Välkommen till Alumnidagen den 8 maj 2008

Rolf Johansson
Ordförande
Uppsalajuristernas Alumnistiftelse

VälkoMMen Till aluMnidagen den 8 Maj!

Denna tidning skickas hem till dig som tagit juristexamen vid Uppsala universitet. 
Adresserna har vi fått från SPARregistret genom matchning mot Juridicums examens-
listor. 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.



Delphi har 2006 och 2007 
utnämnts till bästa arbetsplats 
bland advokatbyråerna, efter 
enkätundersökningar genomförda av 
tidskriften Legala Affärer.
   Delphi har drygt 100 jurister 
på kontor i Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Linköping och Norrköping.

Ditt stöd i affärer och utveckling
www.delphi.se

Jurister som ger resultat



Vi har varit
unga i 93 år

www.wistrand.se

Erfarenhet och nya idéer är en oslagbar kombination för att lösa 
komplicerade juridiska problem. Wistrand startade 1915 och har idag 
en unik erfarenhet inom affärsjuridik. Samtidigt är vi en ung byrå som 
ständigt utvecklas med moderna specialkompetenser. Läs mer om vår 
verksamhet på www.wistrand.se, eller varför inte prata med oss direkt när 
vi ses på Alumnidagen i Uppsala den 8 maj.

On September 9, 1981, an agreement 
on mutual exchange was signed by the 
Dean of the Faculty of Law of Uppsala 
University – Professor Anders Agell 
– and the Dean of the Law School of 
the University of Minnesota – Professor 
Robert A. Stein. In the fall of 1982, 
Professor Stig Strömholm, then Vice 
Rector of Uppsala University, was the 
first Professor from Uppsala Faculty of 
Law to teach at Minnesota Law School. 
Uppsala, in turn, received Professor Carl 
A. Auerbach from Minnesota Law School. 
In 1983, the parties exchanged the first 
groups of law students. Since then, dozens 
of Professors and hundreds of law students 

have spent a semester on the other side 
of the Atlantic. The Uppsala-Minnesota 
Exchange Program has become a success 
story, greatly appreciated by those who 
have had the advantage of taking part in 
it. 

The Alumni Day on 8 May 2008 will, 
largely, be dedicated to celebrate the 25 
years of Student Exchange between the 
two Faculties. Hence, many of the topics 
refer to issues of interest from the point 
of view of the Swedish and US-American 
legal systems and lawyers from both 
countries. We hope, however, that also 
Alumni who previously have not taken 
part in the Uppsala-Minnesota cooperation 
will now take the opportunity. 

As representatives of the Uppsala Faculty 
of Law in the Board of the Uppsala 
Lawyers’ Alumni Foundation we wish 
all Alumni of the Faculty – from Sweden 
and abroad – cordially welcome back to 
your Faculty and Alma Mater for a day 
full of fruitful sessions on topical issues, 
academic entertainment and, not least, 
meetings with friends and acquaintances 
from years back. 

The Minnesota exchange

Maarit Jänterä-Jareborg

Olle Lundin
Dean of the Faculty of Law

Head of the Law Department

Foto: Tommy Westberg



How it all started
This letter was sent to the Dean of the Faculty of Law of Uppsala University - Professor Anders 
Agell - from  the Dean of the Law School of the University of Minnesota - Professor Robert A. 
Stein - and marks the start of the exchange between the two law schools.
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Alumnidagen 2008

Foto: Tommy Westberg

Foto: Anders Lindell

Foto: Anders Lindell

Foto: Martin Ceije
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Alumnidagen är ägnad att väcka minnen och känslor från studie-
tiden, att vara ett kärt återseende av platser, personer och situa-
tioner. Alumnidagens program är fullspäckat med aktuella ämnen 
och kunniga talare och dagen har alla förutsättningar för att bli 
intressant och lärorik. Alumnidagen är dock så mycket mer än bara 
seminarier; mellan programpunkterna bjuds på lunch och fika samt 
en ypperlig möjlighet att träffa och återknyta kontakten med gamla 
studiekamrater.

Med anledning av Minnesotautbytets 25-årsjubileum gästas Alum-
nidagen av besökare från Minnesota Law School. Detta sätter sin 
prägel på programmet, som innehåller tre engelskspråkiga semi-
narier med talare från både Sverige och USA. Dessa seminarier 
behandlar internationellt relevanta frågeställningar, med fokus på 
förhållandet mellan Europa och USA.

På kvällen arrangeras den årliga Alumnibanketten, en traditionsenlig 
Uppsaliensisk sittning under vilken det bjuds på trerätters middag 
med dryck, skönsång och underhållning. Under banketten får Du 
som alumn chansen att återigen uppleva Uppsalas studentliv när 
det är som bäst. Eftersom nuvarande studenter på juristprogram-
met ges möjlighet att delta på banketten i mån av plats blir kvällen 
ett naturligt tillfälle för gamla och nya Uppsalajurister att träffas 
och umgås.

Priset för Alumnidagen är satt till självkostnadspris, 1000 kr + 
moms, och inkluderar såväl aktiviteterna under dagen som kvällens 
bankett. Den som vill stödja Alumnistiftelsens verksamhet kan göra 
detta genom att betala in ett valfritt, större belopp. Mer informa-
tion om detta hittar ni på sidan 13.

Vi i Uppsalajuristernas Alumnistiftelse hoppas att Ni vill vara med 
om att göra Alumnidagen 2008 till en oföglömlig dag!

InformatIon tIll studenter

Alla studenter är välkomna att kostnadsfritt närvara un-
der seminarierna i mån av plats, ingen föranmälan behö-
ver göras. 

Studenter är även välkomna att kostnadsfritt delta på 
Alumnibanketten. Anmäl intresse per mail till alumn@
jur.uu.se. Studentplatserna kommer att lottas ut bland 
dem som anmält intresse.



InformatIon om alumnIdagen 2008

När?
Var?

Kostnad

Vad ingår?

Den 8 maj 2008, start kl 09.00

Universitetshuset i Uppsala

1000 kr + moms
I avgiften ingår, förutom seminarierna, 
kaffe och te, lunch samt  kvällens härliga 
trerätters bankett med öl och vin eller 
alkoholfritt alternativ

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 27 APRIL

Anmälan Sker på www.alumn.uu.se/jurist

Alumnidagen omfattar FEM TIMMAR vidareutbildning för medlem i SVERIGES ADVOKATSAMFUND

Att ta risker är en del av all affärsverksamhet. Många 
stora företag tar även risker som de inte ens är med-
vetna om. Det är inte möjligt att ha fullständig kontroll, 
men de mest avgörande riskerna kan du med vår hjälp 
ändå få en god överblick över. En träffsäker analys av 
risker och möjligheter kräver en god kontroll över skat-
teriskerna. Kan ditt företag bli bättre på att integrera 
skattefrågorna i affärsbesluten? 

Ta risker. Men chansa inte.

Våra 20 000 skatterådgivare hjälper ditt företag att 
identifi era och kontrollera skatterisker – oavsett var i 
världen verksamheten bedrivs. Ernst & Young hjälper dig 
att ta ett helhetsgrepp på ditt företags skattesituation. 
Kontakta oss innan du trycker på knappen. Läs mer på 
www.ey.com/se/skatt.



Are the differences between the US and European legal systems as huge 
as often said? Which are the most striking differences?  Is the American 
legal system creating a barrier for foreign firms trying to enter into the US 
market? Are US-firms experiencing similar difficulties here? Is it possible to 
harmonize? Can we afford not to?

Similarities and differences between the situation in Sweden and in the USA.

Are the legal systems able to maintain an efficient protection of personal integrity 
in a situation where the media act as Counsel for the defence, Prosecutor and 
Judge in one? Can the international and national development of Human 
Rights help to strengthen that protection?

2A. 13.30-15.00 The Role and Responsibility 
 of Media in the Legal Landscape

1A. 10.00-12.00 Doing Business in the USA
Seminarium 1A eller 1B

Seminarium 2A eller 2B

15.30-17.30 Seminarium 3 The Role of Lawyers in Society and Consequential Demands on Education

speakers: claire a. hill, the Julius E. Davies Professor of Law, 
  University of Minnesota
  peTer BäärnhielM, Head of Investment Banking   
  Sweden, Carnegie Investment Bank, Exchange   
  student at University of Minnesota 1983
ModeraTor: BerTil WiMan, Professor of Tax Law at Stockholm  
  School of Economics. Ph.D.-studies at University of  
  Minnesota

LUNCH
11.30-13.30

på Saluhallen

FIKAPAUS
15.00-15.25

speakers: Fred l. Morrison, Professor, Vice Dean, University  
  of Minnesota  Law School     
  hans-gunnar axBerger, Ombudsman of Justice
  håkan holMBerg, PhD, Political Editor in Chief, 
  Upsala Nya Tidning
ModeraTor: sTig sTröMholM, Professor emeritus, former Rector  
  Magnificus of Uppsala University, Visiting Professor  
  at University of Minnesota 1982

speakers:  RoBerT a. sTein, Everett Fraser Professor of Law,  
  University of Minnesota     
  johan hirschFeldT, former President of Svea   
  Court of Appeal
  sVerker gusTaVsson, Professor, Political Science,  
  Uppsala University
  Menna hagigi gilBerTson, ll.M., Columnist,   
  Upsala Nya Tidning
ModeraTor:  göran laMBerTz, Chancellor of Justice

ALUMNIDAGENS PROGRAM 8 MAJ 2008 I UNIVERSITETSHUSET
09.00-09.55 Registrering och kaffe

C. Hill

B. Wiman

P. Bäärnhielm

H. Holmberg

H-G. AxbergerF. Morrison

M. Gilbertson

J. Hirschfeldt
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S. Gustavsson

R. Stein

S. Strömholm

 



Av det senaste årets alla examensarbeten har fakulteten valt ut de bästa. 
Efter en noggrann genomgång av dessa tilldelas de juriststudenter som 
författat de två mest framstående uppsatserna Alumnistiftelsens Pris för 
Bästa Examensarbete. De får vardera 10.000 kronor.  Vid seminariet 
presenterar de båda författarna sina prisuppsatser. Seminariet vill spegla 
fakultetens arbete med grundutbildning och fördjupning inom ramen för 
juristexamen. 

Priserna delas ut under banketten på kvällen. Vilka får dem? De 
nominerade författarna och deras uppsatser anges i denna programtidning 
och pristagarna presenteras på vår hemsida i april tillsammans med sina 
uppsatser.

Seminarium 1A eller 1B

Seminarium 2A eller 2B

15.30-17.30 Seminarium 3 The Role of Lawyers in Society and Consequential Demands on Education

1B.  10.00-11.30 Alumnistiftelsens pris för bästa   
 examensarbete 

2B. 13.00-15.00 Är svensk skadeståndsrätt på väg  
 mot en amerikanisering? 

LUNCH
11.30-13.30

på Saluhallen

FIKAPAUS
15.00-15.25

Skadeståndets funktion - Ideell ersättning som politiskt korrekt styrmedel 
och symbolfunktion - Utvecklingslinjer

Hur har ersättningsrätten utvecklats i Sverige under senare år och vilken 
utveckling är att vänta i framtiden? Kan det ökade bruket av ideella 
kompensationer kommersialisera och därmed trivialisera de värden som 
skall värnas? Är den amerikanska ”skadeståndsindustrin” på väg till 
Sverige eller är den kanske redan här?

What can be expected by modern lawyers? Is it more important today than earlier for a 
good lawyer to understand and follow the political debate? Has the role of lawyers changed 
with globalisation, new forms of communication etc? How should future changes affect legal 
education? And how do we lawyers see ourselves compared to how “outsiders” see us? What 
should we learn from that? 

ALUMNIDAGENS PROGRAM 8 MAJ 2008 I UNIVERSITETSHUSET
09.00-09.55 Registrering och kaffe

Talare: BerTil BengTsson, F.d. Justitieråd, F.d. Professor i  
  civilrätt, Uppsala universitet
  håkan andersson, Professor i civilrätt, Uppsala  
  universitet
  laura carlson, Jur. Dr. i civilrätt, Stockholms   
  universitet
ModeraTor: anna skarhed, Justitieråd

H. AnderssonL. Carlsson

G. Lambertz

A. Skarhed

The Alumni Banquette
The Alumni Day ends with a traditional banquette at Östgöta Nation. 
At the banquette, a three course dinner with beer/wine/non-alcoholic 
alternative will be served, accompanied by entertainment and music. 

17.30 Drinks at Jontes Stuga 
18.30 Banquette at Östgöta Nation

Student X Student Y
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Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete

Nedanstående författare och uppsatser har av respektive handledare nominerats till Alumnistiftel-
sens Pris för Bästa Examensarbete. Två pristagare kommer att utses av Alumnistiftelsens styrelse 
under april månad. Beslutet kommer att presenteras på Alumnistiftelsens hemsida, där också de 
två vinnande examensarbetena kommer att läggas ut. Vid ett av seminarierna under Alumnidagen 
kommer de två pristagarna att presentera sina arbeten och priset kommer att delas ut på banketten 
på kvällen.

De nomineraDe är:
MarTin Berglund, Skatterätt. Ordinary Credit. 
Handledare: Professor Mattias Dahlberg.

Mikael Bylerius, Kapitalmarknadsrätt. Återkallande 
av offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. 
Handledare: Professor Bert Lehrberg.

anna hoFling, Europarätt. Territorialitetsprincipen 
i EG-skatterättsmål - en analys av EG-domstolens 
tillämpning av principen.    
Handledare: Jur. dr. Eva Edwardsson.

Måns karlsson, Konstitutionell rätt. Tvångsinlösen 
av minoritetsaktier ur ett konstitutionellt perspektiv. 
Handledare: Docent Karin Åhman.

lina kiTTi, Internationell privaträtt. Konflikten mel-
lan överflyttning av barn och barnets bästa - En studie 
om tillämpningen av 1980 års Haagkonvention om        
olovligt bortförande av barn.      
Handledare: Professor Maarit Jänterä-Jareborg.

cecilia Molin, Ersättningsrätt. Läkemedelsförsäkring-
ens funktion i det svenska ersättningssystemet. 
Handledare: Universitetslektor Torbjörn Ingvarsson.

lena nilsson, Kommersiell kontraktsrätt. The Parol 
Evidence Rule and Merger Clauses - A Comparative 
Study of the American and the Swedish Legal Systems 
regarding the Parol Evidence Rule and Merger Clauses.
Handledare: Professor Bert Lehrberg.

#1
08

LEDARE / NOTERAT / GÄSTKRÖNIKA
NYHETER / GÄSTSKRIBENTERLÄSARNAS FRÅGOR / DEBATT

PIRATDETEKTIVERMED FÖRHINDERSå tog politikerna makten över EU:s STÖDMILJARDER
7-ELEVENlurade Patentbesvärsrätten

Möt patenträvenSOM KÖRDEÖVER ASTRA

TEMA

MODE,
DESIGN OCH 
IMMATERIAL-

RÄTT

LA_Nr1_08_OK_jc.indd   1

Erbjudande!
Prova 3 nummer för 160 kronor (värde 300 kronor).

Beställ på www.prenservice.se eller 

ring Titeldata på telefon 0770-45 71 06, ange kod 006-006164.

– det affärsjuridiska nyhetsmagasinet 
med de skarpaste artiklarna och de 
oväntade vinklingarna. 

Åtta gånger per år. 

Läs mer på www.legalaaffarer.se

InfoTorg, S151, 105 99 



Iustus Förlag AB • Box 1994 • 751 49 Uppsala
Tel 018-65 03 30 • Fax 018-69 30 99 • www.iustus.se

Årets mentorskapsprojekt är i full gång.
Startskottet för projektet var vår kick-off på 
Gästrike-Hälsinge nation den 24 januari där 
alla mentorer och adepter träffades för första 
gången. Under hösten har projektet mark-
nadsförts gentemot yrkesverksamma jurister 
och till studenternas stora glädje har i år 55 
personer valt att engagera sig som mentorer. 
Varje mentor har tilldelats en adept från   
någon av juristprogrammets högre terminer. 
I stor utsträckning har studenterna tilldelats 
mentorer som arbetar med det område inom 
juridiken som studenten intresserar sig för.

Syftet med mentorskapsprojektet är att över-
brygga klyftan mellan det teoretiska studie-
livet och det praktiska arbetslivet. Mentorn 
ger adepten en möjlighet att mentalt för-  
bereda sig för arbetsmarknaden och adepten 
får dessutom en inblick i den bransch som 
denne utbildar sig för. Detta är särskilt upp-
skattat bland juridikstudenterna då praktik 

inte förekommer i någon större utsträckning 
på juristprogrammet. Mentorn ges i sin tur 
en möjlighet att reflektera över sin yrkesroll 
och kan genom sin vägledning vara med om 
att skapa framtidens aktörer i näringslivet.
 
Nu är det upp till respektive mentor- och 
adeptpar att utforma sitt mentorskapsår       
efter eget tycke och smak och vår förhopp-
ning är att alla mentorer och adepter kom-
mer att uppleva ett värdefullt utbyte. 

Alumnistiftelsens mentorskapsprojekt

Alumnistiftelsens Mentorskapsgrupp
Anneli Stefansson
Marie Nordqvist
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Mentor Per Åberg i samspråk med sin adept Sofia Ekdahl



Studentorganisationerna är represente-

rade i stiftelsens styrelse och från organisa-

tionerna rekryteras medlemmarna i den ar-

betsgrupp, som utgör ryggraden i stiftelsens 

organisation, liksom styrelsens verkställande 

ledamot, som leder det löpande arbetet i arbets-                                               

gruppen. Studenternas engagemang i stiftelsen 

är den viktigaste förutsättningen för stiftelsens  

kontinuerliga utveckling. 

Genom dekanus och prefekt, 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 Uppsala 

(Alumni). Uppsalajuristernas Alumnistiftelse 

har bildats för att tillgodose behovet av kontak-

ter mellan Juridicum och dess studenter på den 

ena sidan och det juridiska yrkeslivet och tidi-

gare 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 utö-

kade kontakter med avnämarna av den utbild-

ning och forskning som bedrivs vid Juridicum. 

De examinerade juristernas engagemang i 

Alumnistiftelsen grundas på en önskan att 

upprätthålla Uppsalafakultetens starka po-

sition 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.

Alumnistiftelsen vill verka för hög kvalitet i forskning och 

utbildning på Juridicum i Uppsala, en anda av kollegialitet 

mellan Uppsalajuristerna i syfte att bidra till en fortsatt 

positiv utveckling av verksamheten vid Juridicum och 

kontinuitet i dess starka position bland juridiska 

fakulteter i Sverige och internationellt.

Stiftelsen  
På initiativ av ett antal 
nuvarande och tidigare 
studenter vid Juridicum 
i Uppsala bildades  
Uppsalajuristenas    
Alumnistiftelse år 2002. 

De tre studentorgani-
sationerna: European 
Law Students’ Associa-
tion (ELSA), Juridiska         
Föreningen i Uppsala och 
Jusek Juridikstuderande i 
Uppsala, står som huvud-
män bakom stiftelsen. 

__________________________________ 
Hovslagargatan 5 | Box 16097 | 103 22 Stockholm  

 Telefon: 08-614 64 00 | Telefax: 08-678 09 25  
Hemsida: www.danowsky.se   

Foto: Tommy Westberg
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Uppsalajurister för Rättsstaten

Uppsalajuristernas Alumnistiftelse har enligt stadgarna 
till ändamål att främja en ökad kontakt mellan å ena sidan 
den juridiska fakulteten och dess studenter i Uppsala samt 
å andra sidan det juridiska yrkeslivet och tidigare studen-
ter vid fakulteten. Stiftelsen skall även främja kvaliteten 
i utbildningen och forskningen vid fakulteten. Stiftelsen 
skall verka för sitt ändamål genom utbildningsdagar och 
seminarier, information över Internet, ett mentorspro-
gram och andra lämpliga åtgärder.

Våra ambitioner stannar inte där. Vi ser framför oss en 
möjlighet att också mera handfast bidra till Juridicums 
verksamhet, vars behov ökar i tider av krympande stats-
anslag. För att kunna göra det behöver vi ökade resurser. 
Ett nästa steg är därför att inspirera våra alumner till att 
lämna ekonomiskt stöd till Alumnistiftelsens verksamhet. 
Därigenom skulle vi på ett långt mycket bättre sätt än hit-
tills kunna utgöra det stöd för Juridicum och dess studen-
ter som är hela grundtanken med vår existens. 

Bevekelsegrunderna för att engagera sig, på det ena eller 
andra sättet, i Alumnistiftelsen är naturligtvis individu-
ella. För några grundas engagemanget på en önskan att 
efter förmåga kunna återgälda något av allt det positiva 
under studietiden och därefter som Juridicum bidragit till 
att skapa. Jag är övertygad om att väldigt många, kanske 
de flesta, Uppsalajurister delar den inställningen. Jag tror 
att många av oss kan känna en stor glädje och en genuin 
stolthet i att efter förmåga lämna ett ekonomiskt bidrag, 
som tillsammans med övriga alumners bidrag kan påverka 
verksamheten vid Juridicum i positiv riktning. Många av 
oss har juristutbildningen att tacka för sina framgångar i 
yrkeslivet. 

En annan anledning att engagera sig i Alumnistiftelsens 
verksamhet är den grundläggande tron på och omsorgen 
om rättsstaten som demokratins grundval. I takt med att 
resurserna i rättsväsendet krymper och anslagen minskar 
till den juridiska utbildningen och forskningen, ökar oron 
för att fundamentala förutsättningar för att på sikt upp-
rätthålla rättsstatens principer försvagas. Att satsa resurser 
på juristutbildningen och den juridiska forskningen är en 
väsentlig och långsiktigt mycket lönsam investering i sam-
hällsbyggandet. Samhället behöver skickliga jurister bl.a. 
på många viktiga poster inom rättsväsendet. Juristerna be-
höver ha tillgång till resultatet av modern och utvecklande 
juridisk forskning för att kunna leva upp till de krav som 
samhället ställer på dem. Juridicum behöver förstärka sina 
tillgängliga resurser för att kunna leva upp till uppgiften 
att förse samhället med skickliga jurister och högkvalitativ 
juridisk forskning.

Uppsalajuristernas Alumnistiftelse tar nu ett nytt ini-
tiativ som syftar till att återskapa tillgången till rimliga 
och tillräckliga resurser för landets främsta juridiska 
utbildnings- och forskningsinstitution. Stiftelsen vill 
göra det möjligt för de alumner som önskar delta i initi-
ativet att bidra med pengar till Alumnistiftelsen, vilka 
samlade bidrag kommer att användas för att uppfylla 
stiftelsens stadgade ändamål. Vi kommer inom ramen 
för detta initiativ att fokusera på kvaliteten i forsk-
ningen och utbildningen. Vi har valt att kalla initiativet 
Uppsalajurister för Rättsstaten.

Vi är totalt ca 8 000 alumner. Om hälften av oss bi-
drar med 2 000 kronor var kommer Alumnistiftelsen 
att förfoga över 8 000 000 kronor. Om hälften av 
oss bidrar med 2 000 kronor per år i fem år kommer 
Alumnistiftelsen att förfoga över 8 000 000 kronor per 
år i fem år. Det är totalt 40 000 000 kronor. Även med 
till synes relativt blygsamma bidrag från var och en av 
oss kommer vi tillsammans att kunna skapa väsentligt 
förbättrade förhållanden för utbildningen och forsk-
ningen vid Juridicum i Uppsala. Vi kommer att kunna 
förbättra villkoren och möjligheterna för forskarna och 
lärarna högst avsevärt. Vi kommer att kunna finansiera 
nya forskningsinitiativ och utökad och förbättrad un-
dervisning i juristutbildningen. Vi kommer kanske till 
och med att kunna finansiera en eller flera nya pro-
fessurer inom ämnen som är underrepresenterade vid 
fakulteten. Men självfallet kommer vi inte att lägga oss 
i forskningen och undervisningen som sådan. Den fria 
och självständiga forskningen utgör en mycket viktig 
grundprincip i universitetens verksamhet.

På vår hemsida (www.alumn.uu.se/jurist) finns möjlig-
het att på ett enkelt sätt delta i vårt initiativ Uppsala-
jurister för Rättsstaten med ett bidrag. I samband med 
anmälan till Alumnidagen finns det också möjlighet att 
välja att betala ett större belopp för deltagandet. Även 
det sker på vår hemsida. Priset för Alumnidagen är 
oförskämt lågt. Betala gärna 5 000 kronor, vilket även 
det är ett mycket rimligt belopp.

Initiativet innebär även en möjlighet för de alumner 
som önskar lämna ett mer omfattande bidrag att göra 
så. Ge mig en signal så tar jag kontakt för vidare diskus-
sion om det.

rolF johansson

Stiftelsens ordförande

Foto: Martin Ceije
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Linklaters lämnar juridiska råd till många av världens ledande företag, 
fi nansiella institutioner och organisationer i deras mest komplexa 
transaktioner och affärer. Med kontor i alla stora affärs- och fi nans-
centra levererar vi en unik service till klienter över hela världen. 

Linklaters Advokatbyrå
Regeringsgatan 67
Box 7833, SE-103 98 Stockholm
Tel. (46-8) 665 66 00. Fax. (46-8) 667 68 83

www.linklaters.com

På Linklaters har vi en mycket enkel syn på det här med samarbete: 
vi vill fi nnas där våra kunder fi nns.  
Vi vill göra det enklare och effektivare att göra affärer – oavsett om 
det handlar om outsourcing till Kina, fi nansiering i Luxemburg eller 
förvärv i Ryssland. 
Svenska och utländska företag väljer oss för vår erfarenhet av inter-
nationella transaktioner, för att vårt kontaktnät är större och för att 
vi gör avstånden mindre.

Adressen till våra 
affärsjurister i 
São Paulo?
Regeringsgatan 67
i Stockholm!
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