Fra jurastuderende 		
til kammeradvokat
Kammeradvokaten – du kender måske titlen i forvejen, men ved du, hvad der ligger
bag? Det gjorde vi i hvert fald ikke, da vi startede på jurastudiet. Kammeradvokaten
er statens faste advokat i sager fra statsovertagelsen af Københavns Havn til
spørgsmålet om Danmarks medlemskab af EU.
I dag er Karsten Hagel-Sørensen Danmarks kammeradvokat, og det har han været
siden 2004. Han har repræsenteret den danske stat i mange forskellige sammenhænge og besidder en helt fantastisk juridisk viden. Men bag den fine titel og de
store præstationer gemmer sig en jurist, som engang, ligesom alle os andre, har
læst jura på universitetet.

Vi sidder tre spændte jurastuderende og
forbereder os på at møde Kammeradvokaten. Der er en afslappet stemning på
6. sal hos Advokatfirmaet Poul Schmith,
hvor Karsten Hagel-Sørensen har sin daglige gang.
Efter ganske kort tid bliver vi mødt af et
venligt smil og et fast håndtryk – selv
den danske stats advokat har overskud
til at være venlig overfor tre studerende
som os. Han præsenterer sig selv som
”Hagel”. Hagel startede på jurastudiet i
1968 hovedsageligt motiveret af, at hans
mor var begyndt at læse jura.
”Det er svært at vide, hvad en jurist laver, hvis man ikke har nogen i familien,
der kan forklare det”.
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Hagels far var lærer, og hans mor var
korrespondent, men begyndte senere på
jurastudiet ved Københavns Universitet.
Denne beslutning kunne mærkes i barndomshjemmet.

selvom de er formuleret kedsommeligt,
gemmer på en regulering af samfundet.
Juraen er et middel til at regulere samfundsforhold og dermed også et middel
til at ændre samfundsforhold”.

”Der blev holdt familieråd, og min far
fortalte min bror og mig, at hvis mor
skulle have en uddannelse, så måtte
vi alle lægge skuldre til. Så far overtog
madlavningen, jeg overtog rengøringen
og min bror overtog opvasken.
Jeg var 10 år dengang. Det var et fællesprojekt, og det var en stor glæde at se,
at det interesserede min mor. Hun blev
færdig på 4,5 år trods arbejde ved siden
af. Det var jo ganske imponerende.
Det gik op for mig, at jura egentlig var
livsnært og nede på jorden. Retsregler,

I søgelyset i en tidlig alder
Hagel begyndte at læse jura umiddelbart
efter gymnasiet. Undervisningen mindede om den, vi kender fra studiet i dag
– forelæsninger og manuduktionsundervisning. Selvom alle fagene var lige interessante, viste det sig hurtigt, at Hagel
havde en særlig interesse for EU-ret.
”Jeg syntes EU var ganske interessant og
fik lov til at skrive en afløsningsopgave
om rangforholdet mellem dansk ret og
fællesskabsret”.

”

Hvis man kunne lære de
jurastuderende at tænke selv,
så ville man være nået langt
I 1973 blev denne afløsningsopgave offentliggjort
i en af de første udgaver af
Juristen, hvilket medførte,
at Hagels talent allerede i
en ganske tidlig alder kom
i søgelyset.
”Forestil jer at få en afhandling offentliggjort
samtidig med at gå på 4.
år, hvor min manuduktør
jo sagde, at det var edderbankeme godt.
Spørgsmålet var ikke, om
det var klogt eller ej – jeg
gjorde noget, som var
lystbetonet, noget, jeg selv
syntes var interessant. Det
havde en risiko: Det kunne
gå galt og vise sig, at jeg
ville knække nakken på
det. Men på det personlige
plan havde det en meget
udviklende virkning. Dét
vil I opleve, når I skal skrive
speciale. Når man læser
en lærebog, får man den
tanke, at det, der står, er
rigtigt. Hvis man selv havde
skrevet det, oplever man,
hvor tit man er i tvivl om,
hvorvidt der skal stå ’ikke’
eller ’næppe’ i teksten”.
Krammeradvokaten mener

”

ikke, at man altid skal være
autoritetstro, men derimod
at det er godt med en
sund skepsis.

”Jeg lider ikke af autoritetstro. Det er ikke det samme,
som at man skal være i
tvivl om alt, men jeg tror
ikke på noget, bare fordi
nogen har skrevet det. Jeg
er mere fokuseret på at gå
til primærkilden. Det er
noget, der er gået mig i
blodet i studietiden”.

Skuffede
forventnigner
På jurastudiet er der et
stort frafald de første år.
De fleste studerende har
gået på gymnasiet og har
bestemte forventninger til,
hvordan jurastudiet kommer til at være.
”Det kan jo være af personlige grunde, fordi man
oplever faget anderledes,
eller måske fordi man synes, det er for svært. Det
er jo noget andet end at
være gymnasieelev. Dét,
som sker, er jo, at mange
kommer fra gymnasiet,
hvor de meget muligt har
været én af de bedste på
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”

Evnen til at improvisere
i en fuldstændig umulig
situation – dét holder jeg
sgu meget af.
spændende. Noget af det var relativt
kedeligt, men so what?!”.

Hagel mener ikke, at den jurastuderende skal sætte alt for høje forventninger og gøre sig for mange
forestillinger om sin karriere, mens
man er i gang med sit studie.

”Man kommer længst som jurastuderende, hvis man har bly i røven”.

”Jeg havde ikke gjort mig forestillinger om, at jeg skulle ende som
Kammeradvokat. Det mener jeg
ikke, man kan gøre. Lige så lidt, som
man kan gøre sig forestillinger om at
blive højesteretsdommer, dommer
ved EU-domstolen eller noget andet storslået. Hvis man gør sig den
slags forestillinger, så bliver man jo
skuffet”.
Det er en uundgåelig del af det at
studere at være indstillet på, at intet
i tilværelsen kun er sjovt.
”Uanset hvor man kommer hen, er
der en vis mængde hakkelse, der
skal skæres i. Der er møgsager og
ting, hvor man synes, man spilder
sin tid i rå mængder. Det kan man
tage mere eller mindre som en udfordring. De fleste fag var som sagt
interessante, og det meste af undervisningen, man fik, syntes jeg var
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”

deres årgang. Så kommer de på
universitetet, hvor mange af deres
kammerater er lige så dygtige, som
vedkommende selv. Hvis din omverden er imponerende, kan det være
en udfordring for din selvfølelse”.

Jurastudiet er et klassisk akademisk
studie – et studie, hvor læsestoffet
kan virke overvældende.

Da Hagel i sin tid gik på studiet, tog
han et kursus i hurtiglæsning for at
lære notatteknik og effektivisere sin
læsning og holde fokus på dét, der
var relevant at tage med sig.
”Det kræver noget træning, men
hvis man opøver sin hastighed og
kombinerer det med en god hukommelse, så kommer man langt. Hvis
jeg har haft en sag i landsretten, så
kan jeg huske det, hvis jeg skal i Højesteret. Det er en udmærket ting at
være forsynet med en god hukommelse”.

Karakterræset
Mange jurastuderende oplever
chokket: at gå fra 12 til 4 i karakter.
Jurastudiet er et studie, hvor der er
stort fokus på karakterer. Mange
studerende oplever derfor hurtigt, at
man bare må acceptere, at ræset er
en del af studiet, og man må prøve
at følge med i bedst muligt omfang.

”Man har jo altid vidst, at der på
jurastudiet var en dyrkelse af karaktergennemsnittet. Modstykket er jo;
hvad skulle man ellers lægge vægt
på?”
Hagel mener, at dét at lægge vægt
på karaktergennemsnit eller de individuelle karakterer er modstykket til
nepotisme. Før enevældens afskaffelse var der fortrinsstilling for de adelige i det offentlige.
”Hvis man skal etablere modstykket
til dét, så skal man have et meritokrati. I et meritokrati lægger man
vægt på noget konstaterbart. Her
udmærker folk sig gennem noget,
de selv har gjort.
Muligheden for social opstigning og
muligheden for, at den sociale arv
kan overkommes, består i uddannelse og i meritokrati. Hvis det skal
fastholdes, at vores samfund ikke er
korrupt, er man nødt til at lægge
vægt på noget, der kan konstateres.
Det er ikke det samme, som at der
kun skal lægges vægt på karakterer –
men det er et sted at starte”.
Hos Kammeradvokaten lægges der
vægt på karakterer, men der bliver
også spurgt til, hvad den studerende
ellers har lavet.

”Det er altid ’relative strength’,
der er det afgørende for, hvor
dygtig du føler dig”.
Hos Kammeradvokaten er det
ikke kun det studierelevante,
der er afgørende, men også,
om man har haft lejlighed til
at prøve sig selv af. At kunne
vise, at man besidder andre
kompetencer end de faglige det er ret vigtigt at konstatere.
”Jeg havde en fuldmægtig,
som i sin studietid havde været turistguide i den tidligere
Sovjetunion. Han stod på et
tidspunkt med 50 turister i
Moskva lufthavn og opdagede, at hotellet var udsolgt. Ja,
hvis du kan klare dét, så kan
du også blive advokat hos
mig. Evnen til at improvisere i
en fuldstændig umulig situation – dét holder jeg sgu meget
af”.
Ifølge Kammeradvokaten må
man gerne prøve nogle af
sine mere almenmenneskelige
kompetencer af og også fortælle om dem i en ansøgning.
Det værste der kan ske er, at
man synes, det er irrelevant.
”Det var meget karakteristisk
i Justitsministeriet, at folk sagde, at de gerne ville ansættes,
fordi de ’elskede jus’. Dér
sagde personalechefen: ’Ham
kunne jeg ikke drømme om
at ansætte! Man skal da ikke
elske jus, hvad er det for noget
pladder?!’”.

Vigtigt med
studiejob?
Mange studerende er i tvivl
om, hvor tidligt i studieforløbet de skal have et studiejob,
og hvor stor betydning det
har. Hagel fik sit første studiejob efter anden årsprøve. Han
blev bibliotekar på et juridisk
laboratorium.
”Det bestod i, at man sørgede

for administration af udlån til
jurastuderende. Udover dét var
der rig mulighed for at kunne
sidde og læse.”
Det er meget givende at få afprøvet en juridisk arbejdsplads
og den dialogform, der er på
sådan en arbejdsplads.
”Man skal vælge sin første
chef med omhu – man tager
jo prægning af folk”.
Det første studiejob er således
ikke kun fyld på CV’et, men er
med til at udvikle den studerende som person. Man må
derfor være opmærksom på,
hvilken arbejdsplads, man vil
blive en del af. Hvordan foregår det egentlig? Hvordan er
tonen? Råber man ad folk, eller taler man pænt og ordentligt? Får man mulighed for at
få sine egne sager? Disse er
blandt de ting, Hagel mener,
at man bør være opmærksom
på.
”Jeg synes det er vigtigt, at
man får nogle mindre sager,
hvor man selv møder i retten
og står over for en modpart,
som man skal krydse klinger
med”.

Livet som
jurastuderende
Hagel boede hjemme hos sine
forældre i Brønshøj og har
aldrig boet på kollegium. Han
cyklede frem og tilbage, fordi
det var det, der var råd til.
Livslange venskaber, som blev
grundlagt på kollegierne på
tværs af studierne, har Kammeradvokaten aldrig oplevet
selv.
”Det glade studenterliv gik jeg
glip af, men der var da masser
af studentersamvær på anden
vis. Det var jo ikke sådan, at
man nødvendigvis cyklede
direkte hjem efter forelæsningerne eller studiejobbet”.
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Når man læser på en videregående uddannelse, hører man meget om, at en
udlandsrejse i forbindelse med studiet er
en god idé. Da Hagel læste jura, var der
næsten ingen, der tog til udlandet i deres
studietid. Hagel blev imidlertid visiting
scholar i Berkely i 1980, og her oplevede
han en betydelig glæde og berigelse.
”Det er altid et valg, hvornår det skal ske.
For på den ene siden synes jeg, og kan
bekræfte med den periode jeg var i Berkely, at det giver en modenhed og noget
luft under vingerne. Det giver et helt andet perspektiv”.
For Hagel var det overraskende at se,
hvor langt EU er kommet i regelharmonisering i forhold til USA, som har været en
forbundsstat i to hundrede år.
”Det er vældig interessant at lære en
anden undervisningsform. Det var en
stor oplevelse, og det kunne jeg unde
enhver”.
Man skal i sine overvejelser selvfølgelig
have med, at tager man af sted i sin studietid, mister man nogle kursusfag, der
udbydes på det danske jurastudium.
advokat, at han fik meget mere travlt.
”Det er ofte din viden om det danske
retssystem, der vil trække dig op, men
samtidig er det billigere at tage af sted i
studietiden. Så det er sådan en koldsindig betragtning”.

Hvad laver
kammeradvokaten?
Som kammeradvokat er man advokat for
staten.
”Kammeradvokaten, det er firmaet, men
faktisk er det jo mig, der er kammeradvokat – det er en person”.
Kammeradvokaten skal være tilgængelig,
medarbejderne skal kunne komme til
ham/hende og få et råd eller beslutning
om, hvad rådet til klienten skal være.
”Det er klart, at vi delegerer meget, men
Sorteper skal lande et sted, og den lander altid os mig”.
For Hagel indebar dét at blive kammer-
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”Jeg har haft møderet for Højesteret i 16
år. I de første 6 år, indtil jeg blev kammeradvokat, havde jeg ca. 40 højesteretssager. I de efterfølgende 10 år har jeg
haft et par og 30. Så antallet af retssager
falder – simpelthen fordi jeg ikke har tid”.
Som kammeradvokat er man så privilegeret at få nogle samfundsvigtige og
usædvanlige sager. Både fordi de kan
være uendeligt omfattende, men også
fordi der kan stå ganske meget på spil. Af
sager, som Hagel har ført for staten, kan
nævnes Maastrichtsagen, sagen om Københavns Havn og sagen om byggeriet
af Metro City-ringen.
”At procedere i Højesteret i nogle timer
og få et resultat, der medfører, at der
løftes 2,5 milliarder kroner ud af Københavns kasse, som så overføres til byggeriet af Metro City-ringen – dét er da sjovt!
Der kan man virkelig se, at det spiller en
rolle.”

Som advokat for staten fører man ikke
mange sager for den personlige klient.
Tværtimod.
”Når man er advokat for staten, vil den
personlige klient – den det går ud over
– i høj grad være modparten. Derfor kan
mine sager på mange måder være frygtelige”.
En af de sager, som har påvirket Hagel
mest, var en sag, han førte for Patientskadeankenævnet. Modparten var en
kvinde, der havde fået diagnosticeret
brystkræft for sent, hvilket var en patientskade, hun skulle have erstatning for.
”Patientskadeankenævnets argument
var, at hun jo ville dø inden for tre år og
derfor ikke skulle have fuld erstatning for
erhvervsevnetab. Hvis hun levede mere
end de tre år, ville hun få erstatningen
efterbetalt”.
Skadelidte anlagde sag og vandt i landsretten. Patientskadeankenævnet ankede
til Højesteret, hvor Kammeradvokaten

”

Det kunne
have været
udmærket, hvis
jeg tidligere i
min karriere
havde været
flaskedreng i
Irma.

”

overtog sagen. Kvinden døde under højesteretssagen, som Patientskadeankenævnet havde forudset,
men dødsboet vandt sagen og fik
udbetalt det, hun skulle have haft i
erhvervsevnetabserstatning.

”Det er klart, at når man møder sådan en sag, skal man huske, at der
sidder en enkemand og børn, hvis liv
er gået i stykker, og det er en frygtelig tragedie. Derfor er det vigtigt, at
man udviser en vis form for medfølelse og empati og i øvrigt fører sagen
så godt som muligt.
Sagen om Københavns Havn var
mere abstrakt. Der gik det ud over
en havn og hvad så? Men her gik det
ud over en konkret person, hvilket
grundlæggende er synd.
Sådanne sager skal man også kunne
føre uden at miste blikket for at nå
frem til et resultat, som er grundigt

behandlet med inddragelse af alle relevante retskilder, så Højesteret har et
fyldestgørende grundlag for at træffe
afgørelse”.

Kan kammeradvokaten
fortryde?
”Jeg fortryder ikke noget. I konkrete
situationer har jeg måske gjort noget
forkert over for en specifik person,
hvilket jeg kan beklage og sige undskyld for. Men i forhold til mine personlige valg lever jeg ikke i fortiden.
At leve i fortiden medfører ikke andet
end fokus på tabet. Det er meningsløst. Når man gør det op, så har det
været en karriere, der har været fuld
af udfordringer og godt samarbejde
med kollegaer.
Ud over det er min karriere ikke slut –
jeg kan se frem til masser af sjove og
udfordrende problemstillinger, som
vil fylde min dag med mening”.

Kammeradvokatens
karriereråd:
1. Grib chancen:
Se jurastudiet som en
chance. Hvornår har man
i tilværelsen ellers mulighed for at suge viden til
sig, som simpelthen bliver
serveret? Det må man udnytte til at dygtiggøre sig.
Hæld noget på CV’et, vær
til stede og mød velforberedt til din undervisning.

2. Gør noget ud af
de store opgaver:
Vælg noget, der kan være
med til at danne et billede af et interessefelt og
en vis specialisering. Hvis
du skriver om noget, som
ikke er alt for fortærsket
og afsøger nogle grænser,
giver det en vældig oplevelse.

3. Få et studiejob:
Det skal ikke fylde meget,
men det er vigtigt, at
man får set, hvordan en
juridisk arbejdsplads fungerer.

4. Tag til udlandet:
Hvornår det sker, er underordnet, men det er
uden tvivl en berigende
oplevelse.
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