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Studielektor Birgitte Krejsager overrakte d. 25. juni 2015 Kammeradvokatens Løft 
Blikket-legat på Aalborg Universitet. Legaterne blev givet til to studerende, som har 
udmærket sig på særlig vis: fagligt og socialt. Ved udvælgelsen af legatmodtagerne blev 
der lagt vægt på, om de har udvist særlige initiativer i deres studietid. Dermed også sagt 
at jurister og erhvervsjurister ikke blot har styr på juraen, men også kan løfte blikket og 
se sagerne i et større perspektiv. 
 
Modtagerne af Kammeradvokatens Løft Blikket-legat er: 
 BA.jur. Katrine Dons Larsen: kr. 10.000. 
 Cand.jur. Randi Balleby: kr. 25.000. 
Kammeradvokaten ønsker begge stort tillykke med legatet og al mulig held og lykke i 
fremtiden. Læs om, hvad Katrine Dons Larsen skal bruge sit legat på:  
 
Hvorfor søgte du Kammeradvokatens Legat? 
Først og fremmest søgte jeg Kammeradvokatens legat, fordi jeg så det som værende 
prestigefyldt og et enormt klap på skulderen til modtageren af legatet. Jeg er derfor 
også meget beæret over at have fået tildelt legatet. Dernæst havde og har jeg fortsat et 
brændende ønske om at komme til udlandet i sommeren 2016 enten for at arbejde 
frivilligt med juraen eller deltage i en sommerskole. Legatet kunne være med til at 
sponsere en del af turen, så det motiverede mig ligeledes til at søge legatet 
 
Hvad forbinder du med at løfte blikket? 
Det, jeg forbinder med at løfte blikket er at engagere sig i sin omverden, og de ting man 
brænder allermest for- og ligeledes være målrettet omkring de ting, man ønsker at 
opnå. At løfte blikket handler både om at opnå praktisk juridiske kompetencer ude i den 
virkelige verden og om at engagere sig i sine fritidsinteresser. Derved kommer man til at 
fremstå som et mere fuldkomment menneske og får mulighed for at adskille sig fra 
mængden, alt imens man får lov at beskæftige sig med det, man har allermest lyst til. 
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Ved at løfte blikket er det således muligt at samle fornyet energi til at knokle videre på 
studiet og samtidig erhverve nye kompetencer. 
 
Hvad vil du bruge dit legat på? 
Legatet kommer til at sponsore en del af en udenlandsrejse næste sommer, så indtil 
videre ryger pengene ind på en opsparingskonto. Legatet er således med til at sikre, at 
der bliver råd til købe skatteretsbøger i dyre domme det kommende semester uden, at 
dette kommer til at gå ud over opsparingen. 
 
Har du et godt råd til andre, der overvejer at søge Løft Blikket-legatet? 
Først og fremmest vil jeg klart opfordre andre, der overvejer at søge 
Kammeradvokatens Løft Blikket-legat til at gøre det. Uanset om du får tildelt legatet 
eller ej, så er du sikret en god øvelse i at skrive ansøgninger. En øvelse, der helt sikkert 
vil gavne på længere sigt. Derudover er mit bedste råd at begynde at skrive 
ansøgningen i god tid. Jeg plejer som regel at gå og vende ideer til mine ansøgninger i 
tankerne i en uges tid og løbende skrive stikord ned til dem, så jeg ikke glemmer mine 
ideer igen. Når jeg så sætter mig og skriver selve ansøgningen, handler det egentlig 
blot om at få flettet alle mine ideer sammen. Det gør det meget lettere at få skrevet 
ansøgningen, og så er det helt sikkert med til at højne kvaliteten. 


