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et är lite mörkare och kyligare på morgonen när jag 
trampar till universitetet. Jag har behövt leta fram 
mina handskar för att kunna behålla någon känsel i 

fingertopparna när jag anländer till långhuset. Väggen som 
vetter mot gymnastikhuset är täckt av en knallröd klätterväxt. 
Det är helt enkelt höst. 
 
Nu är vi mitt uppe i pluggandet, kanske närmar sig terminens 
första eller kanske till och med andra tenta. Lagboken  
börjar återigen ändra skepnad när ny kurs tar vid och den 
pryds med ännu fler flärpar. Grupprummen i Bilbergska går 
åt lite fortare än vad de gjorde i början på september. Det är 
vardag helt enkelt.
 
Vi har haft bokbytardagar så vi vet om att ni har köpt en hel 
del böcker som ni förväntas dyka ner i. Massor av kunskap 
att ta till sig. Underbart är det, att få grotta ner sig i nya  
spännande områden inom juridiken. Ja, riktigt så enkelt kanske 
det inte riktigt är. 
 
Inte för mig i alla fall. För mig är det viktigt att få lite  
perspektiv på saker och ting. Få byta perspektiv och pyssla 
med något annat än att bara plugga. Hinner man med det då? 
Borde man inte plugga alla vakna timmar på dygnet? Nej det 
anser jag att man inte borde, och så enkelt är det. 
 
Det absolut enklaste tipset jag  
önskar ge dig är att kika in på 
www.jforebro.se. Vi har en  
”Engagera dig!”-sida där vi  
lägger upp alla fantastiska  
möjligheter till att engagera sig i 
JF Örebro. Det finns både små och 
stora uppdrag att ta tag i. Anta en 
utmaning, utmana dig själv. Att 
utvecklas är inte  
svårare, det är ganska, a just de, 
enkelt!

R
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“Anta en utmaning, 
utmana dig själv.“
D

“Folk som bär värja fruktar de 

som endast bär gåspenna.”

William Shakespeare

Vill du förmedla något i text? 
Skriva om något du tycker 
är intressant, eller kanske 
påverka något du brinner 
för? 
Vi söker alltid någon som är 
intresserad av att arbeta i 
Prima Facies redaktion! 
Om du är intresserad – tveka 
då inte att kontakta vår 
chefredaktör Anna på 
chefredaktor@jforebro.se.

Linda N
orberg
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Framtiden väntar...
är jag gick på mellanstadiet så brukade jag cykla 
förbi det där vita stora huset varje dag. Jag reflek-
terade inte så mycket över vad man gjorde där och 

jag var i princip helt ovetandes om att ett enormt campus 
bredde ut sig bakom huset som av någon anledning var böjt. 

Mitt liv kretsade runt helt andra saker. 
Hur fort kunde jag susa ned för backen på väg till skolan? 
Hur många gånger skulle jag och min vän hinna se Sagan om 
ringen (för hundrade gången) under helgen? 
Och när skulle skolan äntligen sätta upp nya nät på 
fotbollsmålen? 

I mitt liv fanns det inga tentor man kunde glömma att anmäla 
sig till, inga seminarieuppgifter att göra och de enda  
böckerna jag läste var av den skönlitterära sorten. Det har 
inte gått så lång tid sedan dess men ändå så känns det som en 
helt ny stad, en helt ny plats att bo på. 
För många av er så är min älskade hemstad verkligen en ny 
plats, ett nytt hem. Och allt eftersom tiden går kommer  
säkert även ni att se på den med nya ögon. 
Ni kommer även att inse att det inte är hela världen att inte 
klara en tenta, att missa ett seminarium eller att få dåliga 
poäng på ett PM. Ni kommer  
rycka upp er och gå vidare mot 
de stordåd ni faktiskt kommer att 
utföra i framtiden. För så länge ni 
kämpar på och aldrig ger upp så 
kommer ni alla att få er examen 
i slutändan, oavsett era betyg. 
Ni kommer alla gå vidare till att 
forma de liv ni vill leva. 
Och vem vet; en dag kanske ni 
kommer tillbaka under en  
alumndag, och ser staden och 
universitetet på ännu ett nytt sätt.

N

Anna Theodossiou 
Juristprogrammet 
Chefsredaktör
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Reportage: Examencermonin  §§

“...kan  
ekonomerna 
kan vi.”

självklart diplomutdelning. Efteråt bjöds det på 
mingel med snittar och bubbel tillsammans med 
familj, lärare och studenter. 

Jag vill till sist rikta ett tack till alla som gjorde 
dagen så lyckad. Josefine, Rebecca och Sandra, som 
arbetade i gruppen och som gjorde ett otroligt jobb. 
Till Maja och Tobias Olsson som bidrog till stämn-

ingsfull musik, till Coop Forum Ma-
rieberg för deras generösa bidrag och 
all hjälp. Till Lena Wallenbro för all 
hjälp med diplom och inbjudan. Till 
Märta Johansson, Vladimir Bastidas 
och Filippo Valguarnera som tog sig 

tid att hålla tal under dagen.

Till sist ska också en stor eloge ges till alla nyex-
aminerade studenter som firades under dagen, för 
allt ert hårda arbete och för att ni äntligen kan ta 
nästa steg i livet. Grattis och vi önskar er all lycka i 
framtiden!

En ny tradition har fötts…        

I
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Linnéa Ekblad
Utbildningsbevakare 
Rättsvetarprogrammet

början av september hamnade ett förslag 
om en examensceremoni för jurist- och 
rättsvetarstudenter på JF:s bord. Tanken är 

gammal, men det har av olika anledningar inte 
blivit av. Detta gjorde att vi i styrelsen kände 
att nu fick det vara nog, kan ekonomerna så 
kan vi!

Sagt och gjort, ett utskott tillsattes och ar-
betet med att anordna den första examen-
sceremonin för studenterna vid Juridicum 
togs vid. Det var en fullspäckad månad, 
med många turer upp till akademin för att 
diskutera samarbetet, inbjudningar och 
diplom. Dessutom var diskussionerna många 
och långa om hur ceremonin skulle  
struktureras, om eventuella spex skulle  
arrangeras eller bilder visas som skulle  
uppskattas av studenterna under dagen. 

Ceremonin slog upp dörrarna kl. 13.00 och 
de nyexaminerade med vänner och familjer 
strömmande in. Ordförande för JF öppnade 
ceremonin som sedan följdes av tal, sång och 

 Examencermonin



Det är snart dags...

En hel värld väntar efter att du läst klart vid universitetet, 
men vad innebär det?

Besök Juristmässan den 11 december, och finn svaret.

Vi ses!

För mer information, besök:
juristmassan.se
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Vitryssland - Europas sista diktatur   §§

Vitryssland -
Europas sista diktatur

“...blivit en 
propagandafest 
för Europas  
sista diktator. “

drott är inte politik” säger ishockey-
förbunden. Jag håller inte med. Det gör 
inte EU:s ministerråd heller och gjorde i 

våras något så ovanligt som att uttrycka det 
explicit. Det är en viktig markering för att få 
även idrottsvärlden att förstå att för en  
diktatur är idrott i allra högsta grad politik. 
Jag var valobservatör i december 2010 i  
presidentvalet i Vitryssland och såg på nära 
håll det omfattande valfusket och regimens 
våld mot oppositionella. Jag har sedan dess 
med stor oro följt utvecklingen. Lukasjenko-
regimen har isolerat landet allt mer.  
Vitryssland präglas sedan dess av bristande 
rättssäkerhet, förenings -, press-, och  
yttrandefrihet.  All den verksamhet som 
inte är direkt kopplad till staten, eller under 
statlig kontroll uppfattas som ett hot. 
 
Det har talats mycket om Vitryssland i media 
på senaste tiden. Det som stått i fokus är att den 
svenska ambassaden i landet har tvingats  
stängas. Skälen till detta är många och  
började redan i och med presidentvalet i de-
cember 2010. Regimen i Vitryssland har se-
dan dess varit irriterad på att den 
svenska regeringen och politiker 
satt hård press på landet och fått 
med sig EU. Till detta kan läg-
gas till att regimen inte heller sett 
positivt på att Eurovision song 
contest vinnaren Loreen upp-
märksammade politiska fångar 
när hon hade en konsert i Minsk i våras. Eller 
för den delen att det var en svensk reklamb-
yrå som låg bakom kränkningen av det vitryska 
luftrummet med nallebjörnsregnet, nallebjörnar 
med fasttejpade MR-budskap som släpptes 
ned, i somras.

 
Frågan som alltjämt är ak-
tuell är om Svenska ishock-
eyförbundet ska ändra sin 
ståndpunkt gällande att Vit-
ryssland ska få ordna ishock-
ey-VM 2014. Tidigare har 
deras linje varit att alla krav 
de ställer är uppfyllda. De 
har sagt att de ska se vidare 
på frågan om krav på visum. 
Idag är det många som inte 
får visum till landet,  
exempelvis har journalister 
och riksdagsledamöter blivit nekade. Efter att den 
svenska ambassaden tvingats stänga och de frostiga 
diplomatiska relationerna som följde kommer det att 
bli än svårare att få visum. Tyvärr måste högre krav 
ställas för redan nu har det tilltänkta arrangemanget 
blivit en propagandafest för Europas sista diktator. 
Enligt Svenska ishockeyförbundets etiska riktlinjer 
ska sådana arrangemang inte anordnas av ett land 
som har sanktioner riktade mot sig. Sverige kan inte 
bara tala människa  
rättigheter och demokrati utan också idrottsrörelsen 

måste markera. Jag förstår inte dem som 
säger att idrott och politik inte har något 
samband. Vi får inte medverka till att 
totalitära diktaturer får den fjäder i hatten 
det innebär att arrangera denna typ av 
stora internationella idrottsevenemang.
 
Många har engagerad sig för att få hock-

ey-VM flyttat, bland andra hockeylegenden Peter 
Stastný – numera europaparlamentariker. Frågan har 
till och med diskuterats på högsta nivå i EU, nämli-
gen i ministerrådet. Det får sägas vara  
exceptionellt att ett ministerråd så tydligt lyfter fram 
vikten av att ett idrottsförbund håller sig informerat 

I“
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i fråga om MR-situationen i ett 
land. Utifrån detta borde sven-
ska hockeyförbundet gå i främ-
sta ledet och uppmana de andra 
hockeyförbunden att bojkotta 
eller flytta hockey-VM, ett 
mästerskap som redan nu är en 
propagandafest för Europas sista 
diktator. 
 
EU:s utrikes- och försvarsminis-
trar gjorde i våras något mycket 
ovanligt, nämligen nämnde 
ett enskilt idrottsevenemang i 
sina slutsatser för mötet. “Med 
bakgrund av hockey-VM 2014 
kommer EU att hålla det  
internationella och de nationella 
ishockeyförbunden informerade 
om sin djupa oro över bristen på 
respekt för mänskliga rättigheter 
i Vitryssland”, skriver rådet i ett 
uttalande.

 
Jag anser att även Svenska ishock-
eyförbundet måste ta ansvar. An-
vänd den möjlighet till påverkan 
som de har. Diktaturer blir inte 
automatiskt bättre för att de fått 
anordna ett idrottsevenemang. Vi 
kan se på Kina, några förändringar 
skedde för syns skull i samband 
med och efter OS men reella 
förändringar i landet uteblev.  Jag 
är trött på vänskapsmatcher med 
diktaturregimer och att omvärlden 
ger regimerna legitimitet genom 
att de får anordna stora interna-
tionella idrottsevenemang. Nu 
får det vara slut på detta och det 
är dags att de följer sina etiska 
riktlinjer. Jag hoppas at interna-
tionella ishockey-förbundet tänker 
om och flyttar ishockey-VM från 
Vitryssland. 

Efter Sovjetunionens fall blev 
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Vitryssland - Europas sista diktatur   §§

Vitryssland självständigt och 
präglades under en kort tid av 
demokrati och frihet. 1996  
genomförde Lukasjenka en  
konstitutionell förändring av 
landets styrelseskick, som innebar 
slutet för den demokratiska  
epoken. Jag var själv valobservatör 
vid det senaste presidentvalet 2010 
och såg hur omfattande valfusket 
var. Under valnatten ordnade oppo-
sitionen valvaka på torget i Minsk. 
Där skulle demokratirörelsens 
presidentkandidater tacka för stödet 
och musiker skulle fylla torget 
med musik. Någon konsert blev 
det dock aldrig. Redan efter en 
halvtimme bevittnade jag hur det 
fredliga torgmötet slogs  
ned med våld. Tiotusentals poliser 
omringade demonstranterna under 
valnatten och drygt 700 personer 
fängslades. Att de själva inte ens 
reagerade när vi som internationel-
la observatörer, bland diplomater, 

parlamentariker och journalister från hela 
världen, iakttog deras hämningslösa våld, 
visar bara hur hämningslös denna regim är. 
Vad jag bevittnade var ett grovt övergrepp 
och brott mot de mänskliga rättigheterna. 
President Lukasjenka, hade efter 17 år i mak-
ten återigen säkrat sin makt.

På plats i Vitryssland är det lätt att se 
och känna hur svår situationen är för 
regimkritiker. Både inför och efter 
valet var situationen för president-
kandidaterna mycket svår. Många av 
dem befinner sig än i dag i KGB:s 
fängelse. Demokratikämpar och ober-
oende journalister förföljs, hotas och 
trakasseras. Det hårda politiska kli-
matet i Vitryssland är väldigt tydligt. 
Regimen har snabbt gått från att vara auk-
toritär till  
totalitär. 

Relationen mellan EU och Vitryssland har i 
flera år varit mycket frostig på grund av den 
vitryska regimens bristande respekt för de 
mänskliga rättigheterna. Presidentvalet 2010 
var viktigt. Vitryssland hade lovats ett stort 
lån från EU om valet genomfördes väl. För 
Lukasjenka stod alltså mycket på spel, men 
man kan aldrig se genom fingrarna på ett 
odemokratiskt val. Vitrysslands relation till 
EU blev ännu mer kylig efter att valresultatet 
underkändes. EU markerade tydligt sitt  
missnöje genom att skärpa de ekonomiska 
sanktionerna och utöka reseförbudet för 
regimen. Det har dock inte gett resultat för 
Vitryssland lutar sig mot bundsförvanten 
Ryssland.

Sedan valet 2010 har utvecklingen i Vitryss-
land gått ut fel håll. Lukasjenko-regimen har 
isolerat landet allt mer. Vitryssland präglas 
sedan dess av bristande rättssäkerhet,  
förenings -, press-, och yttrandefrihet. All 
verksamhet som inte är direkt kopplad till 
staten, eller under statlig kontroll, uppfat-
tas som ett hot. Flera oppositionella sitter i 
fängelse och tidigare i år avrättades två unga 
män som dömts till döden för ett bombdåd 
i Minsk tunnelbana. Förra året dömdes Ales 

Bialiatski, Vitrysslands främsta  
människorättsförsvarare, till fyra och ett halvt 
år i fängelse samt fick sin egendom konfiskerad. 
Allt för att han har varit kritisk till bristen på 
grundläggande mänskligheter rättigheter i Vit-
ryssland. Rättssystemet i  
landet är sedan länge bara ett spel för  

galleriet, tänkt att skrämma oppo-
sitionen till handlingsförlamning 
och de enskilda demokratiaktiv-
isterna till kuvad tystnad. Allt 
större inskränkningar har skett 
gällande yttrande-, press-, fören-
ings- och mötesfriheten i landet.

Sverige och EU har varit tydliga. 
Nu måste även idrottsvärlden bli 

tydligare mot Vitryssland. Vi måste alla hjälpas 
åt för att markera mot Vitryssland och se till lan-
det följer gemensamt överenskomna reglerna om 
demokratiskt styre, rättssäkerhet, rättsväsendets 
oberoende och  
respekten för mänskliga fri- och rättigheter. 
Även Svenska ishockeyförbundet kan använda 
den möjlighet till påverkan som de har. Diktat-
urer blir inte automatiskt bättre för att de fått 
anordna ett idrottsevenemang. Vi kan se på Kina, 
några förändringar skedde för syns skull i  
samband med och efter OS men reella förän-
dringar i landet uteblev.  Jag är trött på vänska-
psmatcher med diktaturregimer och att om-
världen ger regimerna legitimitet genom att de 
får anordna stora 
internationella 
idrottsevenemang. 
Nu får det vara slut 
på detta och det är 
dags att de följer 
sina etiska riktlin-
jer. Jag hoppas 
att internationella 
ishockeyförbundet 
tänker om och flyt-
tar ishockey-VM 
från Vitryssland. 

“...Nu får det 
vara slut på detta 
och det är dags 
att de följer sina 
etiska riktlinjer “

Caroline Szyber (Kd),  
Riksdagsledamot och  
valobservatör i presidentvalet 2010
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Möt Peter Lillthors    §§

Intervju med  
Peter Lillthors

nga komentarer. Det är vad Peter 
Lillthors svarar när jag frågar 
honom om sällskapet finns på 

riktigt. ”Jag kan inte säga hur mycket 
sanning det ligger i det jag har skrivit 
för jag har tidigare valt att inte svara 
på den frågan när den har ställts.”
 
Jag sitter på JF-kontoret med Pe-
ter Lillthors i telefon. Fortfarande 
helt uppslukad av ämnet efter att ha 
spenderat helgen med att läsa Peter 
bok Sällskapet (recenserad senare 
i tidningen. reds. anm.) och titta på 
amerikanska tv showen Suits så känns 
tanken på ett hemligt sällskap extra 
spännande. Särskilt inom en  
yrkeskategori som tar större och 
större plats i media. Men hur kommer 
det sig då att serier som Ally McBeal 
och Suits vunnit så stor genomslag-
skraft i USA men att serier om det 
svenska rättssystemet nästan inte 
existerar? 
 
”Jurister är vanligare i USA” förklarar 
Peter. ” Även om de också  
ogillas där så ser det ut på ett annat 
sätt. Man behöver inte bli Jurist med 
den examen, man kan göra andra sak-
er. Washington är en stad där väldigt 
många jurister arbetar.” Och visst  
jobbar många jurister i Washington. 
Med sina nästan 80 000 yrkesverk-
samma jurister så jobbar det nästan 
dubbelt så många bara i Washington 
som i hela Frankrike. Detta enligt 
washingtonian.com som har under-
sökt saken för att få fram en exakt 
siffra. ”Svenskar får en annan bild av 
hur rättssystemet funderar. I Sverige 

ser det inte ut på samma 
sätt som i USA.” Detta 
gör enligt Peter att den 
allmänna kunskapen i 
Sverige är ganska dålig.  
”Uppdrag Granskning  
pratar om Hemliga  
Domstolar när det man 
egentligen pratar om är ett 
skiljeförfarande mellan 
två parter. Saker som detta 
ger en felaktig bild över 
hur det svenska rätts- 
systemet faktiskt ser ut.”
 
Att han har blivit kallad för 
en svensk John Grisham 
sedan boken kommit ut 
skrattar han lite åt. ”Jag 
har alltid gillat att skriva 
och fick iden redan efter 
att jag hade suttit ting 
egentligen.” Peter satt ting 
i Lund innan han fortsatte 
bygga på sin ganska impon-
erande meritlista med att 
vara fiskal aspirant i Svea 
Hovrätt och jobba för  
Sveriges riksdag. I riksdagen 
jobbade han mycket med 
Mc-brottslighet, något han 
tyckte var väldigt intressant. 
Efter riksdagsjobbet gick 
han vidare in i den affärsju-
ridiska världen genom ett 
jobb på Glimstedts Advokat 
byrå. Där hade han jobbat i 
tre år när han 2000 valde att 
gå vidare. De senaste tolv 
åren har han bland annat 
varit med och startat  
Norrmalmtorgs Advokatbyrå 

för att nu, sedan tre år tillbaka, 
driva sin egen byrå i Stock-
holm. ”På min byrå idag så blir 
det naturligtvis inte lika stora 
uppdrag som det är på större 
byråer men det är kul.”
 
Men hur naturtrogen är  
boken då när det kommer till 
alla beskrivningar? Är det så 
branschen ser ut på riktigt? 
”Miljöbeskrivningarna 
stämmer i många miljöer. 
Bränslen har börjat luckras upp 
och bli mycket mer modernare. 
Det är mest domstolsvärlden 
som fortfarande är  
konservativa.”

I
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Foton i reportaget är av Björn Mattisson

Men den hierarkin man kan se 
i boken, hur påtaglig är den i 
verkligheten? ”Hierarkin finns 
där och kan i många fall visa 
sig på intressanta sätt. Det finns 
arbetsplatser där jurister och 
sekreterare har olika fikarum. 
Frågan man kan ställa sig är när 
alla nätverk som bara innehåller 
jurister blir för farliga, när kan 
det orsaka att man hamnar i en 
jävsituation? Om man känner 
åklagaren som håller i fallet 
man arbetar med, är det så bra 
att arbetar på just det fallet då? 
Men å andra sidan så rör sig 
nog alla nätverk åt det hållet 
idag. Det är lite det jag försöker 
at upp i boken.” 

I boken finns en kvinnlig 
advokat med som beskrivs ha 
jobbat hårt för att ta sig dit hon 
är idag, hur ser det ut för  

kvinnor i juristvärlden? ”Jämställ-
dhet kräver balans i livet. För alla 
som är föräldralediga så krävs det 
att någon annan tar över en del av 
den personens arbete. Om Byrå då 
får betala för att två ska arbeta i 
skift på samma falla så blir slut-
notan högre. Dock är det ofta just 
kvinnorna som är hemma längst 
av någon anledning.” 
Det är alltså upp till varje familj 
att hitta en passande balans i livet? 
”Det kan man säga.”
 
Pengar är ett centralt ämne i bo-
ken, hur kom  mer det sig att du
har valt att ta upp det? ”Det 
finns ett inbyggt problem på 
marknaden, det är konkurrens. 
Därför har jag valt att ta upp 
girighet i boken. Vissa rättsom-
råden är helt enkelt lättare att ta 
betalt för och det leder till byråer 
skär bort de andra områdena från 

sin verksamhet.” 
 
Slutligen, har du några tips till alla 
juriststudenter som kommer att 
läsa detta? ”Vill man jobba med 
processrätt så kan jag inte ge något 
annat tips än att sitta ting. Det lär 
man sig otroligt mycket utav. Man 
ska även tänka på att det är viktigt 
att bygga upp ett nätverk och lära 
känna folk som jobbar inom det 
område man 
är intresse-
rad av. Tänk 
på att större 
byråer ofta 
är begrän-
sade inom 
vissa  
områden.” 

Anna Theodossiou 
Juristprogrammet 
Chefsredaktör
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Bokrecension     §§

Recension: 
Sällskapet

rotts att svenskarnas besatthet av deckare verkar 
ha eskalerat de senaste åren så har inriktningen för 
det mesta legat på att hitta mördaren, att få fast den 

skyldige till brottet. 
Men sedan då?
Vad händer när polisen har gjort sitt jobb och häktesdörren 
stängs bakom den anklagde? Då tar en annan process vid, 
en process som snarare inkluderar välskräddade  
jurister än poliskommissarier med taskiga relationer till 
sina döttrar och som gillar att ta sig en sup på kvällarna. 
? Här tar en process vid där juristerna gör allt för att fria 
eller fälla den åtalade.
Men hur långt är man villig att gå?

Peter Lillthors bok, Sällskapet, har redan jämförts med 
John Grishams stil och jag kan nog inget annat än att hålla 
med. Men det finns en stor skillnad, sällskapet utspelar 
sig på hemmaplan, här i Sverige. Vilket bidrar till att göra 
beskrivningarna av människor och omgivningar mycket 
mer färgsprakande och speciellt för mig som juriststudent, 
mer relaterbara. För jag vet att vi i Sverige inte sätter upp 
ett skådespel inför jurygrupper så som den juridiska sidan 
av rättsväsendet skildras på tv. 
Att Peter Lillthors insyn i den juridiska världen har gynnat 
hans författarskap råder det ingen tvekan om, om du  
frågar mig. Han skriver på ett levande men lättläst språk 
som gör att boken, trotts sina ungefär 500 sidor, inte alls 
känns seg. Jag kan inte annat än anse att den här boken 
är mer än läsvärd och att döma av andra som betygsatt 

boken så skulle även en uppföljare vara 
önskad.
Vilket är en sak som jag inte kan annat än 
hålla med om och säga att jag skulle köpa 
en uppföljare utan att blinka. 
Där har ni det skriftligt, jag gillar  
verkligen den här boken. Alla borde läsa 
Peter Lillthors nervpirrande beskrivningar 
av det juridiska spelet, juriststuderande 
eller ej.

Mitt betyg blir helt klart 4/5 JF-loggor.

T
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Anna Theodossiou 
Juristprogrammet 
Chefsredaktör

Sällskapet
Författare; Peter Lillthors
Förlag; Hoi Förlag AB
Pris; 168 kr (Adlibris) 
Antal sidor; 505

Betyg;

Provläsning    §§

Prolog

Johan Ström stod och  
väntade på trottoaren  
utanför Stockholms
största bankkontor. Klock-
an var över sju på kvällen 
och
kalla aprilvindar drog 
längs med stadens gator. 
Han hade varit
tidig och frös redan. Han 
började bli otålig. Tidigare 
på dagen
hade han fått ett samtal till 
advokatfirman precis innan
han skulle in på ett möte.  
 
Mobiltelefonens display 
hade visat
okänt nummer. Johan hade 
tvekat, men ändå svarat. 
Rösten i
andra ändan av linjen 
hade låtit neutral och varit 
okänd för honom.
Det hade blivit ett kort 
samtal och han hade fått 
mycket få instruktioner för  
kvällen. För drygt tio  
minuter sedan hade
samma person ringt igen 
och frågat om han var på 
plats och
klar att bli upphämtad.
 
Johan spanade längs med 
vägen. Han försökte för-
tränga nervositeten
som låg strax under ytan 
och ville bubbla upp. Det
okända låg framför honom 
och han skulle inte ha 
någon kontroll
över vad som hände  
senare under kvällen.
En svart, spegelblank 

Mercedes närmade sig och 
stannade
till. Dörren till bilens  
baksäte öppnades. Johan såg 
tre maskerade
män – en i baksätet och två 
där framme. De sa inte ett 
ljud.
Han steg snabbt in i bilen. 
Johan trodde sig veta vem 
föraren var
trots dennes Vendettamask. 
Hans stora kroppshydda 
avslöjade
honom. Det var han som var 
ledaren. Mannen i passager-
arsätet
där framme, som var iförd 
en silverfärgad ansiktsmask, 
vände
sig om mot Johan och  
räckte honom en ögon-
bindel. Han tecknade
med händerna att Johan 
skulle sätta den på sig.
 

Johan försökte hålla koll på 
hur lång tid resan tog. Det 
kändes
absurt att sitta där i  
baksätet i en dyr Mercedes 
med ögonbindel.
Han slog ifrån sig tanken. 
Kanske var det inte så far-
ligt.
De kunde ju vara  
kamrater som var på väg till 
en maskerad.
Han insåg att det inte var 
rätt tillfälle att börja prata 
om huruvida
maskeringen verkligen 
behövdes. Det här var allvar 
och
han fick ta seden dit han 
kom.

Bilen kom ut på motorvägarna 
utanför Stockholm och accel-
ererade
upp till en jämn och  
behaglig hastighet.  
Johan fick snart äta upp de 
förhoppningar han haft om en 
bekväm färd,
för efter lite mindre än en 
timme vek bilen av på mindre 
vägar.
 
Han slungades fram och tillbaka 
i baksätet när Mercedesen
svängde i hög fart. Resan var-
ade ytterligare en kvart. Sedan
kom en ny order. ”Du kan ta av 
dig ögonbindeln.”
Johan avlägsnade bindeln. De 
andra männen var fortfarande
maskerade. Inom kort kom 
bilen fram till en gårdsplan som
låg framför ett större gods. Det 
stod två facklor och brann med
ett klart sken vid den praktfulla 
entrén till godset. Facklorna
skulle uppenbarligen leda dem 
rätt.
 
Snart hade alla stigit ur bilen 
och ledaren muttrade: ”Framåt,
ni ser vart vi ska! … Jag är sug-
en på en drink.” Johan tänkte att
det var som taget från en roman 
av Dan Brown. Hemliga  
sammankomster
med olika ritualer. Det kunde 
inte vara många
som misstänkte att det förekom 
i Stockholm i nutid.
Johan följde efter mannen i den 
silverfärgade masken som
stigit sist ur bilen. Samtidigt 
stannade flera andra bilar till på
grusplanen. Ur samtliga steg 
maskerade män. Det var många
här i kväll, men han anade att 

Utdrag ur Peter Lillthors 
bok; Sällskapet
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Johan grämde sig lite 
över tatueringen. Den 
placerades alltid på höger 
arm. Det var inte många 
som kände till detta kän-
netecken
utanför Sällskapet. Johan 
passade på att greppa tag 
i
en stor whisky. Någon 
ropade på honom – det 
var tatueraren.
Point of no return, tänkte 
han när han satte sig till-
rätta och
hördetatueringsnålen
surra. Det ska ju inte göra 
så ont, hann han reflek-
tera innan nålen trängde 
in i huden. Genom smär-
tan och tårfuktiga ögon 
kunde han ändå urskilja 
mallen som tatueraren
använde till tatueringen. 
Han skulle bli nummer 
779 i raden av medlem-
mar i Sällskapet, av både 
nu levande och avlidna 
medlemmar. Det var ett 
exklusivt sällskap. Han 
var glad att vara med.
rörelse med den över 
sitt huvud. ”I kväll ska 
vi inviga Johan Ström.” 
Han talade med hög röst 
och orden studsade i den 
stora salen. ”De flesta 
av er känner till honom, 
denna remarkable jurist 
som gjort en sådan strå-
lande karriär. Jag har haft 
ögonen
på honom länge. Ung och 
hungrig. Han såg ljuset 
tidigare än de flesta av 
oss. Är det något vi upp-
skattar är det hunger
som arbetar för oss och 
skaffar oss vinst och 
avkastning.  
 
“Det är pengarna som  
talar – alltid. Vårt mot-
to.”
Ledaren höjde sin röst yt-
terligare. ”Johan Ström! 

Jag vill att
du gör mig riktigt stolt nu. 
Kom fram till mig.”
Johan reste sig och fick 
gå längs med hela bordets 
långsida för att tillmötesgå 
den beslöjade ledaren. Han 
kände att han darrade lätt i 
benen.
”Johan Ström, lova att 
alltid försvara, alltid hedra 
och alltid,
inför de oinsatta, förneka 
vårt sällskap. För om så 
inte sker, ska du veta att 
döden kan vara nära, och 
du vet att vi har kontroll
på allt du gör. Vår kontroll 
över ditt liv är stor. Genom 
oss får du tillgång till de 
stora klienterna, genom 
oss kan du sälja din röst 
och ditt samvete. Är du 
beredd att göra det? Rösta 
med
oss och genom oss för 
att tjäna mammon?” Han 
mässade fram orden men 
slog sedan om till en mer 
mjuk och behaglig ton.
 
”Johan Ström, vill du vara 
med oss? Njuta och dela 
rikedomar med oss? Vill 
du vara en del av Sällska-
pet?”
Johan svarade med lite för 
hes röst: ”Ja, det är min 
önskan.”
När han svarat steg ett 
jubel i lokalen. Alla inne i 
salen utbrast:
”Välkommen, broder 
Ström. Må du bli 
framgångsrik och nära vår 
gren under många år.”
Några där gillade honom 
säkert medan andra jub-
lade för
vad som komma skulle. 
Ett godkännande innebar 
mottagandet
av en ring men även att 
en tatuering skulle göras. 
Motivet
på ringen och tatueringen 

var detsamma. Uråldriga sym-
boler
för kraft och broderskap, båda 
sammanfogade i ett gemensamt
emblem. Tatueringen
skilde sig från ringen genom att 
även
ange vilket nummer i raden 
medlemmen hade.
Alla i salen tog av sig sina 
masker. Johan kände till le-
daren,
advokaten Gustaf Lindgren, se-
dan tidigare, men märkte också
att flera kollegor från andra 
byråer som han stött på i sitt 
arbete
var där. Från den byrå som han 
själv arbetade på kände han
igen en delägare, advokaten Per 
Wiberg.
”Äntligen dags för drinkar”, sa 
den nu demaskerade Lindgren.
”Och för dig, Johan, är det dags 
för tatuering.” Han
skrattade högt.
Johan grämde sig lite över tat-
ueringen. Den placerades alltid
på höger arm. Det var inte 
många som kände till detta kän-
netecken
utanför Sällskapet. Johan pas-
sade på att greppa tag i
en stor whisky. Någon ropade 
på honom – det var tatueraren.
Point of no return, tänkte han 
när han satte sig tillrätta och
hördetatueringsnålen
surra. Det ska ju inte göra så 
ont, hann
han reflektera innan nålen träng-
de in i huden. Genom smärtan
och tårfuktiga ögon kunde han 
ändå urskilja mallen som tatuer-
aren använde till tatueringen. 
Han skulle bli nummer 779 i
raden av medlemmar i Säll-
skapet, av både nu levande och 
avlidna
medlemmar. Det var ett exklu-
sivt sällskap. Han var glad
att vara med.

det fanns ännu fler medlem-
mar.
Gruset under hans skor  
knastrade och påminde 
honom om att kvällen var 
på riktigt.  
 
Det var ingen dröm. Det här 
godset, med
sin storlek, tillhörde inte 
hans vanliga värld – än, 
men någon
gång i framtiden ville han 
själv köpa ett sådant gods.
När han kom in i den första 
salen fick han kippa efter 
andan.
Allt var så ståtligt, storartat 
och väl ordnat. Där fanns
böcker uppradade, hyllme-
ter efter hyllmeter, i mas-
siva bokhyllor.
Inredningen gick i 
teak och uppstop-
pade djur hängde
på väggarna.

Han följde männen 
genom den första 
salen och gick in i 
nästa. Den här var 
än större och kunde 
endast beskrivas som
enorm. I taket hängde 
magnifika kristallkronor. 
Takhöjden var
minst åtta meter. Han 
räknade till tolv  
kristallkronor. Porträtt av 
sofistikerade herrar fanns 
placerade längs  
långsidornas väggar.
Porträtten såg ut att vara 
från tidigt 1700-tal fram till 
i dag.

I mitten av salen stod ett 
massivt långbord med ett 
flertal stolar
och Johan blev hänvisad en 
plats. Vissa av männen, som 
uppenbarligen
hade reserverade platser, 
slog sig ner på stolarna
medan de övriga medlem-
marna stod samlade i en stor 

klunga.
Ledaren tog plats på ett po-
dium och fattade en  
guldfärgad spira som såg ut 
att ha innefattats med ett fler-
tal diamanter
och ädelstenar.
”Välkomna, bröder! Välkom-
na till vår invigningsprocess
som enligt tradition hålls här i 
salen ’Indoor’ och följer våra 
gamla ritualer.”  
 
Ledaren höjde spiran och 
gjorde en svepande
rörelse med den över sitt hu-
vud. ”I kväll ska vi inviga Jo-
han Ström.” Han talade med 
hög röst och orden studsade i 
den stora
salen. ”De flesta av er känner 
till honom, denna remarkable

jurist som 
gjort en sådan 
strålande kar-
riär. Jag har 
haft ögonen på 
honom länge. 
Ung och hun-
grig. Han såg 
ljuset tidigare 
än de flesta av 

oss. Är det något vi uppskat-
tar är det hunger
som arbetar för oss och skaf-
far oss vinst och avkastning.  
 
Det är pengarna som talar – 
alltid. Vårt motto.”
Ledaren höjde sin röst ytter-
ligare. ”Johan Ström! Jag vill 
att du gör mig riktigt stolt nu. 
Kom fram till mig.”
Johan reste sig och fick gå 
längs med hela bordets lång-
sida för att tillmötesgå den 
beslöjade ledaren. Han kände 
att han darrade lätt i benen.
”Johan Ström, lova att alltid 
försvara, alltid hedra och 
alltid, inför de oinsatta, 
förneka vårt sällskap. För om 
så inte sker, ska du veta att 
döden kan vara nära, och du 
vet att vi har kontroll
på allt du gör. Vår kontroll 

över ditt liv är stor. Genom 
oss får du tillgång till de stora 
klienterna, genom oss kan du 
sälja
din röst och ditt samvete. Är 
du beredd att göra det? Rösta 
med oss och genom oss för att 
tjäna mammon?” Han mässade 
fram
orden men slog sedan om till 
en mer mjuk och behaglig ton. 
”Johan Ström, vill du vara med 
oss? Njuta och dela rikedomar 
med oss? Vill du vara en del 
av Sällskapet?”
Johan svarade med lite för hes 
röst: ”Ja, det är min önskan.”
 
När han svarat steg ett jubel 
i lokalen. Alla inne i salen 
utbrast:
”Välkommen, broder Ström. 
Må du bli framgångsrik
och nära vår gren under många 
år.” Några där gillade honom 
säkert medan andra jublade 
för vad som komma skulle. Ett 
godkännande innebar motta-
gandet
av en ring men även att en tat-
uering skulle göras. Motivet
på ringen och tatueringen var 
detsamma. Uråldriga symboler 
för kraft och broderskap, båda 
sammanfogade i ett gemen-
samt emblem. Tatueringen
skilde sig från ringen genom 
att även ange vilket nummer i 
raden medlemmen hade.
Alla i salen tog av sig sina 
masker. Johan kände till le-
daren, advokaten Gustaf 
Lindgren, sedan tidigare, men 
märkte också att flera kollegor 
från andra byråer som han stött 
på i sitt arbete
var där. Från den byrå som han 
själv arbetade på kände han 
igen en delägare, advokaten 
Per Wiberg.
”Äntligen dags för drinkar”, sa 
den nu demaskerade Lindgren.
 
”Och för dig, Johan, är det 
dags för tatuering.” Han
skrattade högt.

“Det är  
pengarna som 
talar - alltid. 
Vårt motto. “




