Lärlingarnas röster

Under 1980-talet studerade jag juridik på juristutbildningen på
Juridiska institutionen vid Stockholms universitet vt 1983 t.o.m.
vt 1987. I slutet av mina studier gick jag Gertruds specialkurs
som bl.a. innehöll regelverket om återvinning. Vi hade Gertruds
bok om Återvinning som kurslitteratur. Jag minns att jag satt i
Kungsträdgården i majsolen med boken i högsta hugg och tyckte
synd om mig själv. Jag ställde mig frågande till varför jag frivilligt
hade valt det för mig svåraste ämnet nämligen 4 kap. konkurslagen
med återvinningsbestämmelserna. Jag hade deltagit på samtliga
föreläsningar och seminarier trots det var tillämpningen av reglerna
problematisk för mig. Efter examen kände jag mig tvungen att
kontakta Gertrud. Jag minns hur jag stod i korridoren på plan
8 och väntade på henne. När hon kom och vi satt i hennes rum
berättade Gertrud att det behövdes forskning om den amerikanska
lagstiftningen Bankruptcy Code och att idén var att jämföra
amerikanska lagstiftningen med den svenska. Jag svalde förslaget
med ”hull och hår” utan att reflektera något mer över konsekvenserna.
Det blev många månader i New York School of Law:s källare för
kopiering. Materialet fanns där och det fanns ingen tillgång i Sverige.
På den tiden fanns inte heller tillgång till internet. Jag disputerade
den 2 mars 2001 på Stockholms universitet. Jag är Gertrud skyldig
ett stort tack för att Du inspirerade mig till ämnesvalet och den
amerikanska lagstiftningen är fortfarande hög aktuell nu när det nya
EU-direktivet som nu ska implementeras i vår svenska lagstiftning.
Ett stort och oändligt tack Gertrud!

Marie Karlsson-Tuula
Professor i civilrätt, jur. dr.
Handelshögskolan vid Karlstads universitet
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Att jag kommit att intressera mig för insolvensrätt beror till stor
del på Gertrud som var kursansvarig då jag läste Civilrätt C och
specialkursen i insolvensrätt och senare blev handledare när jag
skrev mitt examensarbete. Under kursen i Civilrätt C skrev jag
en promemoria inför ett seminarium som handlade om panträtt
i fordringar med koppling till rättsfallet ”Kullgrens Enka” NJA
1984 s. 185. Rättsområdet kändes dramatiskt eftersom gränserna
mellan full betalning och ingen betalning alls var mycket skarpa
när man väl såg gränserna vilket ibland kunde vara svårt. Gertrud
uppskattade min promemoria och jag började få känslan av att ha
hittat mitt favoriträttsområde. I specialkursen hade vi Gertruds
återvinningsbok som kurslitteratur. Jag tyckte att det var en fantastisk
bok, och uppskattningen har inte minskat när jag nu har arbetat
praktiskt med dessa frågor i över 30 år. Att min livsuppgift var att
arbeta med konkursförvaltning kom som en uppenbarelse en morgon
under specialkursen. Examensarbetet handlade om leasing, vilket
huvudsakligen berodde på att jag sommararbetat på ett finansbolag.
Efter notarietjänstgöring började jag arbeta på advokatfirman
Rindborg år 1989 strax före fastighetskraschen. Parallellt med
arbetet på tingsrätten och advokatbyrån arbetade jag under några år
som lärare på universitetet, huvudsakligen på kvällstid. I samband
med undervisningen tog vi (Jens Tillqvist – en notariekompis och
numera advokat – Gertrud och jag) fram en rättsfallsamling i
sakrätt. Under de årtionden som därefter följde har jag under åren
haft kontakter med Gertrud då och då i olika återvinningsfrågor
som jag stött på i mitt arbete. Ibland är verkligheten som en
svårorienterad djungel men Gertrud har en väldigt bra kompass.

Hans Renman
Advokat och partner
Advokatfirman Schjødt, Stockholm
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Jag vill tacka Gertrud Lennander för hennes insatser, särskilt
i början av min forskarkarriär. Jag hade förmånen att dels läsa
Gertruds specialkurs ”Insolvensrätt” i slutet av 1980-talet, dels
förmånen att ha Gertrud som handledare för mitt examensarbete
i samma ämne. Gertrud fick mig även att intressera mig för en
forskarutbildning som senare kom att genomföras vid Stockholms
universitet med Gertrud som handledare. Eftersom Gertrud blev
justitieråd under avhandlingsarbetets gång kunde hon inte kvarstå
som handledare, men hon kom istället att bli medbedömare på min
avhandling. Gertrud lämnade då många värdefulla synpunkter på
manuset och goda råd inför framtiden. Jag kommer särskilt ihåg
de uppmuntrande ord som Gertrud gav till mig på sluttampen i
avhandlingsarbetet när korrekturläsning och kontroller av källor
kändes tungt. Under åren som gått har Gertrud varit en uppskattad
vän och forskarkollega, som jag nu med dessa ord vill hylla. Tack så
mycket!

173

