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OBJEKTIVA
DOMARE

GOTLANDS LAGMAN MIKAEL MELLQVIST

l�POPULÄRASTE
KONSULTTJÄNSTERNA

l�STÖRSTA PROBLEMEN 
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Besök ett av våra 
30-minuters webinar

www.contentworker.se
sales@contentworker.se

08–514 939 80

Dokumenthantering i 
SharePoint utformad

för jurister!
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Verksamheten i miljörättsgruppen är främst 
inriktad på tillståndfrågor. Advokatbyråns jurister
biträder verksamhetsutövare vid ansökningar
om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, vatten-
verksamhet och övriga miljöbalksprövningar.
Detta innebär bland annat att juristerna med-
verkar vid upprättandet av ansökningshandlin-
gar till mark- och miljödomstol eller länsstyrelse.
Vidare innebär arbetet att medverka vid samråd
inför ansökan samt granskning av tekniskt 
underlag och miljökonsekvensbeskrivning. Juris-
terna för sökandenas talan vid mark- och miljö-
domstol respektive länsstyrelse samt vid en
eventuell överprövning. Arbetet innebär många
gånger strategiska överväganden av icke obe-
tydlig natur för att uppnå bästa möjliga resultat
för uppdragsgivaren. Uppdragen utförs i nära
samarbete med uppdragsgivare samt anvisade
konsulter.

Advokatbyråns jurister biträder även regelmäs-
sigt med miljörättsliga bedömningar inom ramen
för due-diligence-processer och strandskydds-
dispenser.

Ett annat viktigt område är frågor kring ansvar
för efterbehandling av förorenad mark.
Advokatbyråns jurister har lång erfarenhet av
efterbehandlingsprojekt, innefattande ansvars-
utredningar, tillståndfrågor, projektgenom-
förande m.m.

Juristerna medverkar även ofta som föreläsare
vid utbildning i miljörättsliga frågor.
Advokatbyråns uppdragsgivare inom miljörätt
representeras av medelstora och stora indus-
triföretag, kommuner, länsstyrelser, statliga verk
samt enskilda fastighetsägare.

VI HAR BRED KOMPETENS
INOM MILJÖRÄTT.

För ytterligare information, kontakta advokat Johan Norman, +46 709-47 13 38, johan.norman@lmlaw.se

eller advokat Carolina Järnklev, +46 733-96 20 84, carolina.jarnklev@lmlaw.se

www.lmlaw.se
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PORTRÄTT

Han beskriver sig själv som en
”frontsoldat” och tillvaron i
tingsrätten som ”i den juri-
diska mittfåran”. Gotlands
lagman Mikael Mellqvist i en
stor intervju om striderna
med Datainspektionen och
Advokatsamfundet, om 
domarrollen och mycket mer. 18

JURIDISK
MITTFÄLTARE

Legally yours | 3 | 2014 | 5

PETER JOHANSSON, chefredaktör
Telefon 070–620 39 39
e–post peter.johansson@blendow.se

INNeHåLL
KARRIÄR  |  KRÖNIKOR  |  STIL  |  VIN  |  PÅ LAGLIG VÄG

RESA  |  LITTERATUR  |  LEGALLY LADY    

Bland jurister är språket ofta ett
ovärderligt arbetsredskap – för
att kunna beskriva någonting
så exakt som möjligt eller för
att gardera inför en eventuell
motparts invändningar.
I det här numret av Legally

yours tar vi upp flera exempel
på språkets betydelse.
Mikael Mellqvist, lagman på

Gotland, har många tankar
kring juristers språk och reto-
riska färdigheter. Han tycker
att domar ibland kan vara rena
uppvisningar i slitna klyschor.
En formulering han reagerar

på är den ofta förekommande
”tingsrätten finner”. 
Domare är ”inga Pippi Lång-

strump-skattletare” som går
runt och hittar saker, menar
han.

På annan plats i det här numret
skriver Christer Danielsson om
Högsta domstolens nya offen-
siva hållning och om hur upp-
lägget i domarna ger aningar
om en ny attityd 

Författaren Jens Lapidus använ-
der sig sällan av traditionellt
juristspråk i sina böcker. Men
hans blandning av polistermer
och langarvokabulär visade sig
vara svår att göra rättvisa på
andra språk. Lapidus juristerfa-
renhet kom till nytta när han
därför satte samman en mycket
detaljerad ordlista, där begrepp
som ”gymtechno” och ”klosett-
pundare” utförligt förklaras. En
syssla som tycks ha krävt nit
och tålamod. Användbara verk-
tyg, de också.

Blendow Publishing AB, Humlegårdsgatan 14, 114 46  Stockholm, 
Telefon  08–579 366 00, Fax 08–667 97 60, www.blendow.se
e-post  legally-yours@blendow.se

CHEFREDAKTÖR Peter Johansson  |  ANSVARIG UTGIVARE Linda Frivik  |  ART DIRECTOR Jan Reinerstam
REDAKTION Peter Axelsson, Lars Arrhed, Joakim Karlsson, Hanna Hansson, Christer Danielsson, Magnus Laupa, Jonte Wentzel
EKONOMI Hanna Durrani, telefon 08-579 366 00, e-post: hanna.durrani@blendow.se
PRENUMERATIONSÄRENDEN Louise Morin, telefon 08–509 33 300, e-post: louise.morin@blendow.se
TRYCK V-TAB Vimmerby AB, 598 23 Vimmerby, Telefon  010–480 60 00
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HUR MAN SÄGER
AINA PÅ ISLÄNDSKA
KULTUR

När Jens Lapidus böcker går
på export har översättarna en
avgörande roll.

Men kombinationen av
slangord och juristtermer kan
ställa till problem. Därför
ställde författaren samman
en ordlista för att de interna-
tionella versionerna ska bli så
bra som möjligt.

HD TAR PLATS I CENTRUM
KRÖNIKA

Christer Danielsson skriver om hur HD:s
agerande i högprofilfrågor har givit dom-
stolen en ny, historisk roll i samhället. 16

48

MILJÖBAROMETERN

Var tionde klient räknar med att öka sin budget för 
miljörättsliga konsulttjänster under det kommande året,
enligt Legally yours undersökning Miljöbarometern.

Många upplever ”krångligare” processer och mer
”nitiska” myndigheter”

- Samhället tycks ha exploderat när det 
gäller krav från myndigheter, säger en av 
deltagarna i undersökningen. 6

SNÅRIG VÄG GENOM
MILJÖDJUNGELN

NUMMER 3  |  2014  |  ÅRGÅNG 12

Svårt finna 
rätt ord för 
klosettpundare

LEGALLY  |  LEDARE
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Miljö
Barometern

▶nya rutiner ▶krångligare r e    
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MILJÖBAROMETERN

VÄXANDE BEHOV
I MILJÖRÄTTS
DJUNGELN

   r egler  ▶nitiska myndigheter

Var tionde klient räknar med att öka sin budget för miljörätts-
liga konsulttjänster under det kommande året, enligt Legally
yours undersökning Miljöbarometern.

Många upplever ”krångligare” processer och mer ”nitiska”
myndigheter”

– Samhället tycks ha exploderat när det gäller krav från myn-
digheter, säger en av deltagarna i undersökningen. 

AV  PETER JOHANSSON
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MILJÖBAROMETERN

iljörätt fortsät-
ter att vara
ett av de
rättsområ-
den där
tillväxten
är störst –
och där
medvetenhe-
ten hos klien-

terna ökar
mest. 
Enligt Legallt

yours Miljöbarometer,
som genomfördes i månads-
skiftet april-maj, så kommer
den här utvecklingen att
fortsätta.
10, 7 procent av de svarande

uppger att deras behov av mil-
jörättsliga konsulttjänster
kommer att öka under de
kommande tolv månaderna.  
84 procent spår ett oför-

ändrat behov. Endast 5,3 pro-
cent gör bedömningen att
det kommer att minska.
Några av de svarande som

tror på ett växande behov
motiverar sin analys:
”Våra kunde kräver mer

och mer vad gällande miljö-
arbete och certifieringar”
och ”Medvetenhet om hur vi
kan hjälpas åt att spara på
miljön blir större, enklare
verktyg att använda för att
bidraga och våra kunder stäl-

ler höga krav på vårt arbete i
miljörättsliga frågor” är två
sådana kommentarer.
Legally yours bad några

ledande experter på miljörätt
kommentera resultatet:
– Jag blir inte förvånad

över att det totalt sett finns
ett ökat behov. Större bolag
som har ett omfattande be-
hov av miljörätt arbetar idag
genom sina miljöchefer, vil-
ket innebär att miljörättens
roll i vissa delar har blivit
mer juridisk och specialise-
rad, säger Erica Nobel, del-
ägare på Delphi i Malmö.
– Det finns ett fortsatt be-

hov av miljörättslig rådgiv-
ning på marknaden. Jag tror
att det som efterfrågas är ren-
odlade specialister, ombud
som i princip uteslutande 
arbetar med miljörätt och 
relaterad juridik, som till 
exempel planfrågor. Miljö-
frågorna är högt upp på bola-
gens agenda idag, såväl risk-
och kostnadsmässigt som
profilmässigt. 
Staffan Michelson, del-

ägare på advokatbyrån Hell-
ström:
– Rättsområdet blir allt

mer komplext. Samtidigt på-
går en livlig tillväxt av soci-
ala normer, många bott-
nande i ett seriöst intresse

Miljö
Barometern

Erica Nobel, delägare på Delphi i Malmö.

M
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MILJÖBAROMETERN

hos människor att försöka
”göra rätt”. Jag kan också 
föreställa mig att vi nu ser
konkreta resultat efter 1970-
talets kraftiga miljörörelse.
Mängder av människor som
då var unga och växte in i de
nyvaknande idealen har tagit
sig fram i staten, kommuner,
landsting och näringsliv.
Självklart har detta satt spår
i regelverk och samhällsut-
veckling.

Mårten Bengtsson, delägare
på advokatfirman Åberg & Co:

– Tillståndsprövning blir
allt viktigare för företagen.
Flera uppmärksammade fall
har dragit ut på tiden, därför
är många oroliga. De vill
veta hur lång tid en prövning
kommer att ta.

Ny lagstiftning bidrar till
de växande behoven.

– Närmast kommer in-
dustriemissionsdirektivet att
implementeras i svensk lag,
säger Mårten Bengtsson.

Staffan Michelson:
– Jag hoppas att den stora

mängden av yttre regelverk
successivt ska kunna ersät-
tas av ett näringsliv som ini-
från hittar vägar fram till
normer och handlingsmöns-
ter för minskande behov av
myndighetsingripanden.
Den utvecklingen pågår och

den skapar efterfrågan på
kunskap och tjänster som
hjälper till att etablera och
upprätthålla interna normer,
rutiner och regelverk. 

Många av de som deltagit i
undersökningen upplever att
regelverken är svårgenom-
trängliga – och att myndig-
heterna är nitiska. ”Samhäl-
let tycks ha exploderat när
det gäller krav från myndig-
heter” utbrister en av de sva-
rande.

– Jag delar den uppfatt-
ningen, men hoppas och tror
att vi befinner oss i någon
sorts övergångsfas. Det var
nog nödvändigt att skapa ef-
fektiva kontrollmekanismer
för att hejda det missbruk av
miljön som 1969 års miljö-
skyddslag var ägnad att
stävja. Frågan är om framti-
dens samhälle kan göra sig
kvitt de mest oönskade avar-
terna, säger Staffan Michel-
son på Hellström.

– Inom rimliga gränser är
det viktigt att finna ett gott
samarbete mellan verksam-
hetsutövare, tillstånds- och
tillsynsmyndigheter. Det är
också viktigt att det finns er-
forderlig kompetens i samt-
liga led, för att skapa rättssä-
kerhet och förutsebarhet.

Miljöfrågorna 
är högt upp på 
bolagens agenda
idag. ERICA NOBEL

Flera uppmärk-
sammade fall har
dragit ut på tiden,
därför är många
oroliga. De vill
veta hur lång tid
en prövning 
kommer att ta.

MÅRTEN BENGTSSON

Mårten Bengtsson, delägare på advokatfirman Åberg & Co.

▶ 

Men spontant kan jag inte
säga att jag har upplevt att
tjänstemännen uppträder
mera nitiskt idag än för ett år
sedan, säger Erica Nobel på
Delphi.

– Den här utvecklingen
hänger samman med påver-

kan från EG-rätten. De här 
direktiven bygger inte på
samma är teknik som vi är
vana vid i Sverige. Nya be-
grepp och nya förutsätt-
ningar gör att tillståndspröv-
ningen blir allt viktigare –
och att den tar ganska lång
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MILJÖBAROMETERN

Aktivare kontroll och större intresse
hos kunder.   |   Större krav   |   Utökat
hållbarhetsarbete |   Våra kunde krä-
ver mer och mer vad gällande miljöar-
bete och certifieringar   |   Samhället
tycks ha exploderat när det gäller krav
från myndigheter |   Man har inte en
chans att klara detta utan hjälp utifrån
Beror på vilka lagar och regler som
ställer sig ivägen |   Samt vilka måsten
som åligger oss   |   Kundkrav samt eget
samvete   |  Sannolikt kommer miljö-
aspekter genomsyra de avtal vi skriver
med våra uppdragsgivare |   Kommu-
nernas nya unga nitiska tjänstemän
Medvetenhet om hur vi kan hjälpas åt
att spara på miljön blir större  |   Våra
kunder ställer höga krav på vårt arbete
i miljörättsliga frågor   |  Komplicerade 
regelverk. EU-påverkan |  Politisk
otydlighet

Varför växer
behovet? 

Deltagre i Miljöbarometern motiverar varför de tror att behovet 
av miljörättsliga konsulter kommer att öka

2_27_Framvagn  2014-05-21  11.02  Sida 10
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 tid, säger Mårten Bengtsson
på Åberg & Co.

När klienterna ska välja vilka
konsulter de helst anlitar i
miljörättsliga sammanhang
så framträder två huvudspår.
Var tredje svarade – 33.9 pro-
cent – väljer en advokatbyrå.
Praktiskt taget lika många –
33,2 procent – väljer en mil-
jökonsult. 14,8 procent an-
vänder sig i dessa fall av den
egna bolagsjuristen.
För de som väljer en advo-

katbyrå är befintliga relatio-
ner och tidigare goda erfa-
renheter en avgörande orsak:
”bra upparbetad kontakt 
sedan tidigare”, ”har en bra
byrå som vi anlitat genom
åren i andra ärenden” samt

”känns stabilt” är några av
motiveringarna.
Bland de som föredrar mil-

jökonsulter är några moti-
veringar: ”kan erbjuda oss
som mindre bolag ett
prisvärt upplägg”, ” besitter
de bästa kunskaperna i ären-
det” och ”Vi anlitar oftast
miljökonsulter till hjälp 
eftersom de ofta har större
kunskaper inom området än
advokater. Advokater är van-
ligen även mycket dyrare än
miljökonsulterna”.
De situationer som de sva-

rande upplever att de har
störst behov av hjälp med är
tillstånd för miljöfarlig verk-
samhet samt med förorenade
områden.

klienter svarade på undersökningen, vilket gav en svarsfrekvens på fyra procent.
Av dem har 86 procent en ledande roll inom organisationen, som vd, vice vd eller motsvarande. 509
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Miljö
Barometern

Rättsområdet
blir allt mer
komplext. 

STAFFAN MICHELSON

’’

2_27_Framvagn  2014-05-21  11.03  Sida 11



12 | Legally yours | 3 | 2014

MILJÖBAROMETERN
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BYRÅN FÖR 

MILJÖRÄTT & 

FASTIGHETSRÄTT

BOX 16295

DROTTNINGGATAN 33

103 25 STOCKHOLM

TEL 08-696 95 70

 

KONTAKT:  

marten.bengtsson@adv-aberg.se

tomas.underskog@adv-aberg.se

www.adv-aberg.se

På 1970-talet var Staffan 
Michelson en miljörättslig
pionjär. Bland annat bidrog
han till att den stora BT-
Kemiskandalen avslöjades. 

Vilken är dens törsta skillnaden
på 1970-talet – och dagens –
miljörätt?
– Vi har mycket mer av of-
fentligrättsliga inslag i da-
gens levande miljörätt. På
1970-talet var människor,
både inom och utanför
rättsväsendet, dåligt med-
vetna men väldigt nyfikna
och mottagliga för nya kun-
skaper. Konflikterna och me-
ningsmotsättningarna bland
"miljöbovar" och "miljöoffer"
gjordes tydliga och lätta att

urskilja i debatt och rättstil-
lämpning, säger Staffan 
Michelson.

– Idag är det mycket som
har städats upp inom in-
dustri och näringsliv. Det
finns en stor marknad för
ekologiska produkter och det
skapas hållbara system som
får en växande utbredning
tack vare bättre kunskaper
och starkare normer bland
enskilda människor. Mil-
jöfrågorna har på allvar bli-
vit en del av näringslivet
istället för ett hinder. Allt
detta har naturligtvis också
påverkat händelseutveck-
lingen inom domstolar och
myndigheter. Jämfört med
70-, 80- och 90-talen ser vi

”FLER PROBLEM
KRING FORMALIA”

färre stora miljöprocesser av
tvistemålskaraktär i domsto-
larna, men fler och krångli-

gare problem kring formalia
och regelefterlevnad. 

Staffan Michelson en miljörättslig pionjär.
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SPECIALISTER INOM

MARK-OCH MILJÖRÄTT 
Vi står på en stadig kunskapsgrund och bygger på den med engagemang,
flexibilitet, skicklighet och kreativitet – allt för att hitta innovativa och
skräddarsydda lösningar för våra klienter. Nu växer vi igen för att möta en
ständigt ökande efterfrågan.

Välkommen till oss! 

www.froberg-lundholm.se
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Sedan Malaysia Airlines flight
MH370 försvann någonstans
över Indonesiska Oceanen så har
världen följt jakten på planet. 
Hittills utan resultat.
Nu väntar flygbolaget på ett

jordskred av stämningsansök-
ningar – och det är oklart hur 
asiatiska skadeståndsprocesser
kommer att förändras. 

AV  PETER JOHANSSON

SKADESTÅND
VÄNTAS

EFTER  FLIGHT  MH370:s
FÖRSVINNANDE

STORA

En nyzeeländsk flygvapenpilot
deltar i sökandet efter det  
försvunna flight MH370.
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Den 8 mars i år försvann
flight MH370 på vägen från
Kuala Lumpur till Peking.
Ombord fanns 239 männi-
skor, av dem ingick 12 i be-
sättningen. 

Sedan försvinnandet har
ett 93 000 kvadratmeter stort
området i Malackasundet
och Sydkinesiska havet un-
dersökts utan resultat. Sök-
ningarna har fortsatt på
andra håll i oceanen. Världen
har följt mystiken med stor
spänning. Teorier som kap-
ning och flygplansstöld har
förekommit. Nu tror de flesta
bedömare att planet störtat
djupt ner på havsbotten.   

Försvinnandet har innebu-
rit en katastrof även för flyg-
bolaget. Bolaget har fallit på
börsen under vintern. Enligt
Wall Street Journal övervä-
ger nu Malaysias regering
att låta företaget gå i kon-
kurs, för att underlätta en re-
konstruktion. 

Allteftersom månaderna har
gått har deras anhöriga bör-
jar förbereda processer mot
flygbolaget. Enligt interna-
tionell lag är flygbolaget
skyldigt att bevisa att det
inte haft något ansvar för en
olycka. Eftersom det inte
finns något vrak eller andra
bevis så är detta inte möjligt.

Storleken på skadestånden
avgörs av i vilken jurisdik-
tion som processerna kom-
mer att drivas. majoriteten
av passagerarna var hemma-

hörande i Kina eller Malay-
sia, länder där skadestånds-
summorna av tradition varit
låga. Det är oklart hur lokal
praxis kan komma att för-
ändras av så omfattande ska-
deståndsprocesser som
mysteriet med MH370 vän-
tas generera. Men det finns
fler alternativ. Processer
skulle i teorin kunna drivas i
ett annat land ifall det varit
passagerarens slutdestina-
tion eller om biljetterna var
köpta där. Flygplanstillver-
karen Boeing är mer sårbara,
eftersom processer mot dem
kan drivas i USA.

Enligt nyhetsbyrån AFP för-
bereder en stor amerikansk
advokatbyrå nu en stämning
mot Malaysia Airlines och
flygtillverkaren Boeing å en
indonesisk familjs vägnar.
Många bedömare tror  dock
att de allra flesta uppgörel-
ser kommer att ske utanför
domstolarna.

– Domstolarna kommer att
vara mycket försiktiga med
att ta upp mål kring MH370,
säger Jeremy Joseph, malay-
sisk advokat specialiserad på
transport law, till AFP.

– Flygbolaget kommer att
undvika domstolsprocesser
till varje pris. Det enda sce-
nario jag kan tänka mig är
om de anhörigas krav upp-
levs som oresonliga.

De anhöriga har två år från
olyckan på sig att agera.

DOMSTOLARNA KOMMER
ATT VARA MYCKET 
FÖRSIKTIGA MED ATT TA
UPP MÅL KRING MH370. 
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HD:s agerande i dessa båda högprofilfrågor är utslag av vad ju-
stitierådet Stefan Lindskog kallat en mer medveten rättsbild-
ning från domstolens sida. I ett tillägg till en dom (NJA 2012 s
535) – utformat närmast som en programförklaring – skriver
Lindskog bland annat att ”det har skett en viss förskjutning
från rättsbildning genom lagstiftning till rättsbildning genom
prejudikat” och att det bland annat har att ”göra med att
lagstiftaren av olika skäl på vissa områden har förhållit sig
passiv”. Lindskog uttalar därefter följande: 
”Förutsatt att rättsläget inte är ”låst” genom lag är det inte

bara naturligt, utan det är många gånger nödvändigt att de
högsta domstolarna tar ansvar för rättsbildningen, när de an-
passningar eller förändringar i rättsläget som omständighe-
terna påkallar inte möts med lagstiftning…” 
I en artikel på DN Debatt är Lindskog ännu mer rakt på sak:

”Lagstiftaren förhöll sig dock passiv till det orimliga tillstånd
som hade kommit att utvecklas på narkotikaområdet. Det fick
därför bli Högsta domstolen som gjorde något åt det.” Alltså:
Om politikerna inte gör vad de ska, då måste HD gripa in. 
Oavsett vad man må tycka om den hållningen – personligen

har jag sympati för den – kan det konstateras att dagens justi-
tieråd är mer benägna än sina föregångare att röra sig i grän-
sområdet till politiken. Det är inte okontroversiellt. Jag tror att
många som fostrats i den traditionella svenska ämbetsmanna-
kulturen betraktar utvecklingen med viss skepsis. Ett exempel
är nog urtypen för ämbetsmannen, hovrättspresidenten
Fredrik Wersäll, som i en artikel (Svensk Juristtidning 1/2014)
skriver att det är ”rimligt” att HD iakttar ”(e)n viss återhåll-
samhet med att ta på sig lagstiftarhatten”. Av artikeln framgår
att Wersäll inte tycker att HD gjort det alla gånger.

16 | Legally yours | 3 | 2014

CHRISTER DANIELSSON
Advokat och delägare Advokatbyrån Frank

LEGALLY | KRÖNIKA

NYA TIDER I
Det senaste utslaget av HD:s ambitioner i politikens gränsland
är en nyligen meddelad dom om överträdelse av en grund-
lagsbestämmelse (en paragraf i regeringsformens rättighet-
skapitel). En person hade under några år i strid med den
aktuella grundlagsbestämmelsen varit fråntagen sitt svenska
medborgarskap och nu ville han ha skadestånd. I domen kon-
staterar HD att utgångspunkten i svensk rätt anses vara att
det krävs särskilt lagstöd för rätt till ersättning för ideell
skada och att det saknas sådana bestämmelser vid överträ-
delse av den aktuella grundlagsbestämmelsen. Därefter
tilläggs lakoniskt: ”En överträdelse av den bestämmelsen är
emellertid av sådant slag att övervägande skäl talar för att
ideellt skadestånd ska kunna dömas ut av domstol.” På grund-
val av denna egenskapade regel dömer HD sedan staten att
betala 100 000 kr i skadestånd. 
Detta fick Centrum för Rättvisa – som var ombud för käran-

den – att i Svenska Dagbladet euforiskt utbrista: ”I onsdags
fick Sverige en grundlag värd namnet.” Med det synsättet var
det alltså HD – och inte våra politiska makthavare, alltså de
valda ombuden för dem från vilka all offentlig makt utgår (1:1
i samma lag) – som skänkte liv åt en fyrtio år gammal bok-
stav. 

Det är emellertid intressant att notera att en av HD:s ledamöter
(Kerstin Calissendorff) uppenbarligen tycker att majoriteten
går för långt. Hon skriver i sin skiljaktiga mening att det finns
synnerligen goda skäl att döma ut skadestånd i ett fall som
detta men tillägger att det saknas lagstöd för att göra det och
hon ser sig därför nödgad att säga nej. Saken får åtgärdas
genom lagstiftning, menar hon. Till skillnad mot de fyra i ma-
joriteten tycks hon alltså mena att domstolen här befinner sig
vid en gränslinje till politiken och att den inte bör överträdas.
Den här aspekten på Högsta domstolens verksamhet – dess

”aktivism” om man så vill – har det alltså sagts och skrivits
mycket om (och mer lär följa; vi lever i en intressant tid).
Mindre uppmärksamhet har en annan – och på vissa sätt
kanske mera betydelsefull – nyordning fått. Jag syftar på hur
Högsta domstolen skriver dom. 

Många HD-domar från de senaste åren har utformats som
mindre uppsatser om hur rättsläget är och bör vara beskaffat
på det område som berörs av talan. I domskälen görs omfat-
tande hänvisningar till praxis och litteratur, domstolen för re-
sonemang om fördelar och nackdelar med olika lösningar,
man väger de olika argumenten mot varandra och man passar
ibland på att uttala sig också i frågor som strikt talat inte tar-
var något svar för att målet ska kunna avgöras. Det senare re-

HD
Högsta domstolen har på senare tid fått stor uppmärksamhet i den allmänna debatten. 
Det har varit tal om domstolens ”offensiva hållning”; till och med ordet ”aktivism” har an-
vänts. Det är inte förvånande. HD:s ändring av praxis på narkotikabrottsområdet och dess
ställningstagande i dubbelbestraffningsfrågan har inneburit utövande av domarmakt 
i en sfär som många tycker ska vara förbehållen statsråd och riksdagsledamöter. 
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sulterar i att domarna inte sällan innehåller uttalanden som är
rena obiter dicta eller som i varje fall befinner sig i gränslan-
det mellan ratio decidendi och obiter dictum. 
Detta är fjärran från HD:s traditionella sätt att skriva dom,

där domstolen utan större utvikningar, kringresonemang,
andra krusiduller eller ens rättskällehänvisningar gick rakt på
målets kärnfråga för att i korta ordalag säga det som behövde
sägas – och inte ett ord mer; precist, auktoritativt, lite brutalt
nästan.
HD:s utveckling mot ett mera transparent och resonerande

synsätt är ännu ett utslag av det Stefan Lindskog i NJA 2012 s
535 kallade en mer medveten rättsbildning från HD:s sida.
Han skriver: ”Avgörandena är numera ofta, om än inte alltid,
skrivna så, att mödan först och främst är inriktad på att slå
fast en rättsregel, som sedan tillämpas i det konkreta fallet.
Inte bara det rättskällematerial som kan vara av betydelse för
bestämmandet av rättsregeln redovisas, utan det sker en
öppen inventering och värdering av de rättspolitiska argu-
ment som kan förtjäna beaktande.” Detta uttalande är mindre
en beskrivning, mer en programförklaring. Lindskog är ju
ingen utanförstående iakttagare; han är i högsta grad en aktör.
Personligen tycker jag att det finns en rad fördelar med

detta sätt att utforma en prejudikatinstans avgöranden. En är
att domare i underinstans, skiljedomare och sakförare snabbt
och lätt kan sätta sig in i vad som gäller inom ett visst om-
råde. Ett bra exempel är NJA 2012 s 289, som kan läsas när-
mast som en manual för vad som ska göras av vem vid edition
i skiljeförfarande och i mångt
och mycket också hur det ska
göras. 

En annan fördel – huvudsakligen
för sakföraren – är att det
öppna, resonerande skrivsättet
är som en stor argumentbas-
säng ur vilken man kan fiska
upp det resonemang som pas-
sar en bäst just i det aktuella
fallet. Och sedan – men det
väger väl inte så tungt – är det
helt enkelt mera intellektuellt
stimulerande att läsa domar
där man får följa en tankegång
från början till slut och inte bara får svaret serverat på ett fat.

Men det finns också några påtagliga nackdelar med det nya
skrivsättet. Jag håller med Bertil Bengtsson (Juridisk Tidskrift
2012-13:3) om att de utförliga resonemangen kan försvåra
tolkningen av prejudikatets innebörd – det är, för att citera
Bengtsson, ”inte alltid lätt att urskilja vilka av alla dessa skäl
som varit avgörande för utgången”. Möjligen har HD själv
börjat tänka på att det finns en sådan risk. Det var i alla fall
min reflexion när jag läste dess nyligen meddelade mycket
omfattande dom om revisorsansvar (23 sidor domskäl!).
Domen avslutas nämligen med en sammanfattning i punkt-
form (”Högsta domstolen har vid sina bedömningar utgått
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från följande principiella synsätt …). Kanske – vad vet jag –
tyckte HD att man måste snitsla den snåriga banan en aning.
En annan risk – också identifierad av Bengtsson i den nyss

nämnda artikeln – är att man genom sina uttalanden vid sidan
av eller i utkanten av frågan i målet (rena obiter dicta eller
halvdicta, för att uppfinna en beteckning) skriver fast sig i en
viss regel utan att man kunnat överblicka om den är lämpad
för olika situationer som kan uppkomma i framtiden. Det

finns, noterar Bengtsson (och
det är lätt att instämma med
honom), en risk att HD senare
”finner sig ha hamnat i en
mindre lämplig regel som är
svår att hantera på ett rimligt
vis”. Ett exempel på åt-
minstone ett halvdictum där
det nog kan finnas en sådan
risk är de uttalanden om
culpa in contrahendo som HD
gör i ett mål som formkravet
vid fastighetsköp (NJA 2012
s1095). 
Visserligen synes uttalan-

dena vara väl övervägda och
försedda med reservationer men det tycks aningen opåkallat
att uttala sig så detaljerat om något som på sin höjd var ett
stödargument för det slut som HD kom fram till. Värt att no-
tera att det i NJA-referatets rubrik inte ens antyds att HD i
målet gör omfattande och precisa uttalanden om culpa in con-
trahendo.

Avslutningsvis: Man kan ha synpunkter både på HD:s ”akti-
vism” och på det nya sättet att skriva dom. Kvar står – oavsett
vad man tycker i sak – att vi för första gången i modern tid har
en Högsta domstol som befinner sig i centrum av den rättspo-
litiska debatten, både genom vad man gör och hur man gör
det. Det kan jag tycka är ett värde i sig. 

De tre viktigaste HD-domarna på 2010-talet:
l  NJA 2011 s 357 (ändrad påföljdspraxis i narkotikamål)
l  NJA 2013 s 502 (Ne bis in idem, dubbelbestraffningsförbudet)
l  HD:s dom 17 april 2014 (skadeståndsansvar för revisorer)

MÅNGA HD-DOMAR FRÅN
DE SENASTE ÅREN HAR
UTFORMATS SOM MINDRE
UPPSATSER OM HUR
RÄTTSLÄGET ÄR OCH BÖR
VARA BESKAFFAT PÅ DET
OMRÅDE SOM BERÖRS AV
TALAN.

FOTO: LARS PEHRSON / SVD / TT
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PORTRÄTT  |  MIKAEL MELLQVIST

GOTLANDS KONTROVERSIELLE LAGMAN OM:
▶ Kritiken från Datainspektionen
▶ Anonyma domare
▶ Varför han inte kommer till HD
▶ Beslutet att skriva dom på vers
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NIO AV TIO
DOMAR BLIR
ALDRIG LÄSTA

”

”

   
  
      
      

Advokatsamfundet beskrev hans ”förhållningssätt till rättssäkerhet” 
som ”bekymmersamt”.

Chefen läxade upp honom när han rimmade fram en dom.
Och systemet med digitala uppropslistor fick ändras efter hård 

kritik.
Gotlands lagman Mikael Mellqvist tvekar inte att gå sin egen 
väg:
– Kåren har blivit mer och mer anonymiserad. Dömandet har gått

från ett hantverk till att bli institutionaliserat. Som domare har man
en skyldighet att förklara vad man håller på med, säger han. 

AV  PETER JOHANSSON  | FOTO JONTE WENTZEL

18_29_Porträtt  2014-05-21  12.53  Sida 19



PORTRÄTT  |  MIKAEL MELLQVIST

Domstolar skjuter vittnen och brottsoffer
framför sig och hänvisar till att de värnar
deras integritet. De och många andra 
myndigheter använder PUL som en 
förevändning för att slippa bli granskade.’’
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nnanför ringmuren är Mikael Mellqvist välkänd -
som kulturkrönikör i Gotlands Allehanda, och som
chef för den regionala domstolen.
På avstånd märks ett förstrött intresse från

gänget runt parkbänken vid Dalmansporten. Lag-
mannen får ofta höra hejarop och hälsningsfraser.
– Då brukar jag be dem att hålla sig inom lagen.

”Jadå” försäkrar de. Men det händer att vi möts
snart igen, vid häktningsförhandlingen.
Mikael Mellqvist säger att han ”exponerar sig

högst frivilligt”. Feedbacken från parkbänken – och
från den övriga allmänheten – är viktig: 
– De känner att de blir sedda, och jag känner att

jag blir sedd. Man blir en människa av kött och
blod, och då grundläggs någon form av ömsesidig
respekt. Som domare har man en skyldighet att för-
klara vad man håller på med. Kåren har blivit mer
och mer anonymiserad. Dömandet har gått från ett
hantverk till att bli institutionaliserat. Vi blir num-
mer i stället för människor. 
– Det är i och för sig helt enligt det gamla doma-

ridealet, att man som person ska vara helt betydel-
selös. Det finns 1 600 domare i Sverige, du ska
kunna sätta vem som helst av oss som ordförande
och domslutet ska i princip bli detsamma. Det här
stämmer naturligtvis inte. Men så är objektivitetsi-
dealet.

Tycker många av dina kollegor att idealet stämmer?
– Jag tror det finns många som tror på det. Men en
del av oss inser att det är en omöjlighet. Det finns
inga objektiva domare. Inte till 100 procent. 
Mikael Mellqvist säger att han ofta går in i ett

mål med förutfattade meningar – och att han inte
är ensam om det.
– Modern hjärnforskning visar att vi människor

redan har möblerade rum i hjärnan. De här rum-
men bygger på våra erfarenheter, vad vi hört och
sett. När vi tar del av ny information så måste det
liksom passa in där för att vi ska kunna ta det till
oss. Passar den inte in i de här färdigmöblerade
rummen så ställer vi oss väldigt skeptiska och kri-
tiska. Vi kan inte ta inte ta det till oss. Vi måste
vara medvetna om det här, och anstränga oss för
att ta till oss även det som går på tvärs mot vad vi
känner till sedan tidigare. 
– Förutfattade meningar är för mig att man kan

ha en viss grunduppfattning, som ändras hela
tiden. Man måste vara öppen in till slutet. När jag
har lite knivigare mål kan jag ändra mig flera
gånger fram och tillbaka, innan jag landar. När jag
var yngre gjorde det här att jag tvivlade jag på mig
själv. Man kunde väl inte vara domare när man ve-
lade fram och tillbaka. Men nu ser jag på det som
en fördel. Vi människor är inte svarta och vita. Det
är en massa gråskalor överallt.

Med tre domare är Gotlands tingsrätt en av Sveri-
ges allra minsta, Gällivare och Lycksele är mindre.
Byggnaden är från tidigt 1960-tal, och ett av Sveri-
ges yngsta byggnadsminnen. Avlång och med
kritvit fasad påminner den om en blandning av
kyrka och ladugård. Askkopparna på toaletten bi-
drar till ett tidlöst intryck. 
– Byggnadsminnesmärkningen är både en styrka

och ett problem, säger Mikael Mellqvist, bekvämt
utsträckt i skrivbordsstolen.
– Jag ville bygga en balkong ut från mitt kontor,

men det var bara att glömma.
Den rustika bokhyllan bakom hans skrivbord är

även den minnesmärkt. 
– Jag tänkte att man skulle kunna ha en säng

eller soffa där, för att kunna sova över eller ta en
middagslur. Men bokhyllan är väggfast, så det gick
inte heller. Vi får inte byta ut ens en lysknapp utan
att länsstyrelsen har synpunkter.
Förra året gav Mikael Mellqvist ut en bok om

domstolens konst. En stor del har han själv köpt in.
Som den skylt, av konstnären Joakim Allgulander,
som hänger i lagmansrummet. Texten ”Trust Me”
strålar i glödande neon. 
– Jag gillar den. Det finns något uppfordrande i

texten. Men jag ser den också som en ironi. Jag
hade gärna sett ett frågetecken efter. 
Första året som lagman bodde familjen kvar i

Stockholm. Mikael Mellqvist pendlade under veck-
orna. 
– Men planen var att de skulle följa efter, och

planen fullföljdes efter ett år. Nu känns det som att
jag blir kvar här till döddagar. Av flera skäl.

Hur menar du?
– Jag trivs väldigt bra med att bo här. Som alla svär
och muttrar jag väl över jobbet ibland, men i grund

NAMN Mikael Mellqvist   |   ÅLDER 60 år   |  SENASTE  BOK ”Tillsammans med min dotter läser jag ”Sotarpojken” av Lisa 

Tetzner. Den handlar om en pojke som blir såld till sotare i Milano på 1830-talet. jag hoppas att hon ska tycka att den är

lika spännande som jag tyckte när jag var liten. Själv har jag just läst ”Boken” av Niklas Rådström.  

SENASTE  FILM Den skalliga frisören   |   ALLVARLIGASTE BROTT DU BEGÅTT ”när jag var åtta år snattade jag och en kompis

chokladkakor. Jag grävde ned min i skogen, han tog med sin hem och blev upptäckt. Djungeltelegrafen gick mellan

föräldrarna. Mina föräldrar fick mig att gå till Ica-handlaren och be om ursäkt. Stöldgodset gick jag miste om. 

Det var borta när jag skulle gräva upp det”.

t

I
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och botten så har jag det rätt bra. Och så är jag 60
bast. Jag kommer inte att få något bättre. Det är
bara att inse.

De senaste åren har Gotlands tingsrätt – och Mi-
kael Mellqvist – utsatts för kritik från inflytelse-
rika instanser. I början av förra året anmälde
Advokatsamfundet honom till Justitieombudsman-
nen. Orsaken uppgavs vara ”anledning till stark oro
över hur Gotlands tingsrätt leds”. 

Samfundet sade sig uppleva ”bristande förståelse
för grundläggande rättsstatliga principer och
grundläggande fri- och rättigheterna” och menade
att Mellqvists agerande ”i vissa delar står i direkt
strid med gällande rätt”. Bland annat kritiserades
Mikael Mellqvist för att ha beslutat att regelmäs-
sigt hålla vittnesförhör över telefon, att han sagt
att det inte var nödvändigt med ”muntlig instäl-
lelse för advokater till huvudförhandling” samt att
han av besparingsskäl enbart skickade förunder-
sökningsprotokoll via mail. Att domstolen skulle
ha stängt under två halvdagar bekymrade också:
”ett oeftergivligt krav att domstolar ska vara till-
gängliga för den rättssökande allmänheten”.

I medlemstidningen ”Advokaten” öppnade general-
sekreteraren Anne Ramberg för att Mikael
Mellqvist ”besjälas av en rättskultur som avsevärt
skiljer sig från vad som är gängse i västerländska
domstolar” samt undrade ”har han möjligen varit
på studiebesök i någon kinesisk folkdomstol?”

Mikael Mellqvist beskriver själv anmälan som ”ett
av de märkligaste dokument jag någonsin har läst”.

– Jag kände inte igen mig själv i det som skrevs.
Jag tyckte inte heller att den som skrivit anmälan
verkade ha någon insikt kring hur man arbetar på
en domstol. Den hade inget att göra med att det
fattats några beslut, eller vidtagits åtgärder i något
pågående mål. Upprinnelsen var utdrag från olika
sammanhang där jag uttalat mig, som en diskus-
sion yrkeskollegor emellan. 

– Samfundets inlaga var en lång plädering för
advokater och deras roll i ett rättssamhälle. Men
det mynnade aldrig ut i någon konkret beskyllning
att jag skulle ha gjort fel. 

Och det här med studiebesök i folkdomstol var så
befängt att jag häpnade. Det andades att vi skulle
bedriva någon sorts krypskytte mot advokater, att
vi skulle vara avogt inställda till kåren och inte ha
någon förståelse för deras uppdrag. Men till det
finns ingen grund. Här behandlas advokater antag-
ligen bättre än på många andra ställen. 

Justitieombudsmannen Lars Lindström höll inte
med om Advokatsamfundets invändningar. I beslu-
tet skrev JO att han ”inte funnit anledning att kriti-
sera Mikael Mellqvist för det som

Advokatsamfundet har anmält. Inte heller har vare
sig min granskning inom ramen för detta ärende
eller mina iakttagelser vid den inspektion av tings-
rätten som jag genomförde i maj 2013 gjort mig
orolig för hur tingsrätten leds”.

– Nu har jag inte funderat på det där på länge.
Det var skönt att få lämna det bakom sig, säger Mi-
kael Mellqvist.

– Men en hel del advokater hörde av sig till mig
å kårens vägnar och bad om ursäkt, fast de inte be-
hövde. Det kändes rätt bra.

Tingsrättens system med att distribuera sina
uppropslistor elektroniskt har också väckt kritik. 

– Vi befinner oss i ett konstigt brytningsskede
där den nya tekniken inte fullt ut har ersatt den
gamla. När advokater ska inkomma med hand-
lingar så skickar de ofta både på papper, över fax
och med mail. Vi måste läsa alla tre versionerna för
att vara säkra på att inte missa eventuell ny infor-
mation. Visserligen brukar det vara snabbt gjort,
men det kan ändå vara ett besvär. E-post är en bra
kanal för det här. Det går snabbt. För att förenkla
började vi lägga ut uppropslistorna på vår hem-
sida. Det stod i princip bara namn och målnummer.
Men då kom Datainspektionen och sa ”ajabaja”.

Att ange namnen stred mot personuppgiftslagen,
Pul, menade myndigheten. 

– Jag kunde inte tänka mig att det vi gjorde
skulle vara integritetskränkande och otillåtet. Att
bara lägga ut målnummer elektroniskt hade känts
meningslöst. 

Mikael Mellqvist är fortfarande skeptisk till in-
vändningarna.

– En domstol är självständig och bestämmer
själva vilken information de vill – och inte vill –
lämna ut. Men det tyckte inte Datainspektionen.
Och inte heller förvaltningsrätten, och inte heller
kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.
De menar att Datainspektionen har rätt att sätta
sig över en domstols rättstillämpning. Därför har
vi återgått till det vi alltid gjort, all information
anges på anslagstavlan här nere. Jag tycker fortfa-
rande att Datainspektionens ingripande strider mot
regeringsformen. De har inte kommit med någon
motivering till varför de struntar i den.

En sådan har dock Mikael Mellqvist själv funde-
rat ut.

– Jag misstänker att de skulle kunna säga att
domstolen är självständig i sitt dömande, men att
det här är en administrativ fråga. Den skillnaden
anges inte i regeringsformen. Det är också märk-
ligt att man först säger att det inte är frågan om
rättstillämpning och sedan klandrar oss för felaktig
rättstillämpning. Jag får inte ihop det.

Efteråt har jag insett att jag givetvis var
bortom alla möjligheter till en fair trial i
Domarnämnden’’
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Du verkar ha funderat en del på det här.
– Ja, i sakfrågan har jag egentligen inga synpunk-
ter. Det är en struntsak. Däremot är PUL en väldigt
konstig lagstiftning. Rent kvalitativt är den full-
ständigt usel. Jag är ju jurist och hyfsat allmänbil-
dad men jag kan inte läsa mig till vad som gäller
där. Om jag själv skrivit en sådan lagtext när jag
var rättssakkunnig på departementet så hade jag
fått sparken direkt. Men nu har vi den här genom
att det är ett EU-direktiv i botten. Då blir det som
det blir med kvaliteten. 

– Domstolar skjuter vittnen och brottsoffer fram-
för sig och hänvisar till att de värnar deras integri-
tet. Så är det väl ibland, men långt ifrån alltid. De
och många andra myndigheter använder PUL som
en förevändning för att slippa bli granskade. Det är
deras egen integritet det handlar om. 

– Nätskräcken i det här landet är ganska omfat-
tande. Våra uppropslistor presenterades som om de
berörda skulle bli hudflängda över hela världen,
vilket naturligtvis var rent löjligt. Högst en hand-
full var intresserade. 

Berätta mer om kvaliteten på EU-direktiven.
– Den lagstiftningstradition vi har i Sverige, med
ett utredningsbetänkande, ett brett remissförfa-
rande, bearbetning i ett regeringskansli med bred
kompetens och riksdagsbehandling med utskott –
och en process som alla inblandade är väldigt fa-
miljära med – gör att de lagar som kommer till
vanligtvis inte är slarvigt gjorda. Ett gediget hant-
verk. Som tillämpare har man förarbeten att gå till-
baks till. I en EU-rättsakt har du för det första inga
egentliga förarbeten att gå tillbaks till, redan det är
en viss fara för rättssäkerheten. En svensk lagpro-
dukt är liksom EU-rättsakter ofta föremål för kom-
promisser, men de är lättare att överblicka. Det
finns inte en europeisk rättskultur, det finns
många. Det gör att rättsakterna därifrån ofta inte
bottnar. De svävar i luften. Blir främmande fåglar
som skaver i det stora systemet. Kompromisserna
gör att de ofta är fyrkantigt utformade och svårö-
verskådliga. I ett kvalitetsperspektiv är de svårare
att tillämpa, därmed blir tillämpningen osäkrare. 

Med en kompis seglade Mikael Mellqvist charterbå-
ten Nina IV in i Fort Georges hamn. Upprorsledaren
Maurice Bishop och hans Peoples Revolutionary
Army hade precis genomfört en statskupp.

En patrullbåt bordade Nina IV på jakt efter
kontraband.

– Det är inte så mysigt när några siktar på en
med AK 4:or från några meters håll. Men i stort
gick det gick städat och artigt till väga. 

Under ett drygt år hade de båda svenskarna levt i
”en slags halvvärld” i Västindien.

– Vi träffade många intressanta personer, många
av dem på flykt från något eller någon. Men till
slut var vi rätt trötta på palmer och havsstränder.
Vi längtade efter en rejäl höststorm.

Suget efter lagböckerna var inte fullt så starkt,
men Mikael Mellqvist ville ändå fullfölja sina juri-
dikstudier. Efter gymnasiet hemma i Nyköping

hade han ursprungligen kommit in på socialhög-
skolan i Östersund.

– Men jag hade träffat en tjej som bodde i Stock-
holm och ville vara nära henne. På vissa utbild-
ningar var det bara att visa upp gymnasiebetyget
och skriva in sig. Juristlinjen var en sådan, minns
han. 

Efter avslutade studier vidtog det som Mikael
Mellqvist beskriver som ”det vanliga, odramatiska
spåret”.

– Ting, Svea hovrätt och departementet.
På hovrätten jobbade han i två perioder. Första

gången var det i anslutning till tingstjänstgör-
ingen. Som fiskal där blev han ibland utskickad till
tingsrätter där det fanns ett plötsligt behov av do-
mare, till exempel om denne blivit sjuk. I mitten av
1980-talet hamnade han vid ett sådant tillfälle i
Västerås, när en medarbetare vid tingsrätten hade
åtalats för vårdslöshet i trafik. 

Domen i målet, den valde Mikael Mellqvist att
rimma fram. 

– Av någon anledning ansåg jag då att det var
lustigt. Jag minns inte hur idén växte fram. Möjli-
gen tyckte jag att det var så tråkigt att jag helt en-
kelt ville hitta på någonting. 

– Oavsett varför: det är en jävla usel vers. Dålig
klass.

Tilltaget fick viss uppmärksamhet. När domen
meddelades inföll poesins dag.

– Lokaltidningen hade en blänkare om det här.
Bredvid fanns en bild på Shakespeare och bildtex-
ten ”Shakespeare skrev också vers”. Det var ganska
lustigt.

– När hon sedan överklagade så skrev även hon
på vers, vilket jag tyckte var fyndigt. 

Jag hann tänka att det
skulle bli intressant att se
hovrättens agerande, men
det blev en antiklimax.
Hon återkallade överkla-
gandet. Och jag kallades
in till hovrättspresidenten
Birgitta Blom för samtal.

Vad framkom där?
– Det var ett allvarligt
samtal i all vänskaplighet.
Det mynnade ut i att jag
lovade att inte göra om
det.

Under sina åtta år på Ju-
stitiedepartementet blev
Mikael Mellqvist efter en
tid specialiserad på obe-
ståndsrätt. Första halvan
av 1990-talet arbetade
han bland annat med den
nya skuldsaneringslagen.
Moderata justitieminis-
tern Gun Hellsviks rela-
tiva ointresse för en sådan
gav en optimal arbets-
situation.

Agneta själv berättat har, 
hon på väg till jobbet var.
Ut på riksvägen, efter stopp, skulle hon köra. 
Tittade noga åt alla håll, som man bör göra.

Vänster svängde hon sedan.
Oj, en annan bil där redan.
Tittat noggrannare hon borde ha gjort.
Nu gick det inte alls som smort.

På riksvägen hon knappt kommit ut,
förrän färden fick ett snöpligt slut.
Den som andra bilen förde,
efter krocken ner i diket körde.

Vådan av att inte titta,
är att inför rättan sitta.
Brottet, icke ringa, måste sonas.
Inte ens Agneta kan förskonas.

Mikael Mellqvist, 
Västerås tingsrätt, 1980-talet.

Mikael Mellqvists 
diktade dom

t
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DE                                GRÖVSTA DOMSTOLSKLYSCHORNA
- ENLIGT MIKAEL MELLQVIST:5
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”Vid en sammantagen bedömning”
KOMMENTAR:Det är det väl alltid frågan om får man hoppas.

”Bär det självupplevdas prägel”
KOMMENTAR: Även fantasier är självupplevda.

”Enligt vad som här har förekommit…”
KOMMENTAR: Jaha, vad förekom där då?

”X ska utge skadestånd till Y”
KOMMENTAR: Nej, X ska inte utge något. Han ska betala

”Man kan hålla för visst”
KOMMENTAR: Då är man bortkollrad och vet ingenting.

1 

2 

3 
4 

5 
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– Hon hade varit motståndare till en sådan lag. Det
innebar att jag fick hålla på utan att hon lade sig i. 

Vad innebar det?
– Det finns ju utredningsbetänkanden, och remis-
syttranden och kollegor. Jag jobbade inte i någon
ensamhet. Men det jag slapp var politiker som hela
tiden skulle ha synpunkter och krav på informa-
tion. Oftast på grund av att de själva ville ge infor-
mation att meddela pressen. Men den här gången
var det tyst och lugnt. 

En polisbil står parkerad på tingsrättens norrsida.
Två uniformerade poliser har skjutsat en man,
misstänkt för mordförsök, från häktet. Brottsrubri-
ceringen är ovanlig i den här domstolen. Mikael
Mellqvist uppskattar frekvensen till ”några gånger
om året”. ”Mord” är mer sällsynt.
– Det har vi ungefär vart sjätte år. Det känns

hemskt att säga det, men förra gången var 2009 så
det är snart dags.
Själv har han just medverkat i en förhandling om

stöld.
– Det var missbruksrelaterat. Två mobiltelefoner

och…någonting mer.
– De här målen passerar förbi. Om du frågar vad

jag dömde förra månaden så kommer jag inte ihåg. 
Mikael Mellqvist hade ingen anknytning till

Gotland innan han 2006 fick jobbet som lagman. 
– Men jag hade varit här och seglat mycket. När

det blev en tjänst ledig frågade min fru om jag inte
skulle söka, det kändes ibland som om jag tram-
pade vatten på hovrätten. Men jag sa ”nej, nej, nej”.
Sen åkte vi på semester, till Mallorca tror jag. Vi
satt en kväll och funderade några varv till. Kanske
vore det kul ändå? Jag kollade när ansökningsti-
den gick ut, Fan, det var i morgon. Så då gick jag
till receptionen , lånade papper och penna och 
faxade in.

Beskriv skillnaden mellan att vara domare här och i Svea
hovrätt.
– Här är man en frontsoldat på ett helt annat sätt.
Man träffar de man har att göra med betydligt of-
tare. Det är mer vardagsdramatik och vardagsjuri-
dik. Det här är den juridiska mittfåran, Där har vi
en viktig uppgift. I hovrätten är det i stället frågan
om en efterhandskontroll som görs långt från lar-
met vid fronten. Det är viktigt men tråkigare.

Är det kul att skriva domar?
– Jag tycker om att skriva böcker och krönikor. Men
att skriva domar är ganska tråkigt. Det är så lång
transportsträcka innan man kommer fram. Det är
formaliserat, ska fyllas i rutor, klockslag. Det är en
viktig, men ganska tråkig sysselsättning att redo-
göra för parternas uppfattning. Först på slutet får
man utrymme att nyansera sina bedömningar och
då är man oftast så trött att man kroknar.
– En annan aspekt är att i nio av tio domar så

finns det ingen som läser resultatet.

Advokater och åklagare?
– Nja. de läser domsluten för att ta reda på om de
fått som de vill. Det mesta som skrivs är för arki-
vet. Ibland kan det kännas lite oinspirerande. Man
vet inte på förhand vilken som blir den hundrade
domen, den som slås upp stort. Visste man det
kanske man skulle skriva den lite annorlunda. 
– Ofta är det högt tempo. Hade man tid skulle

man sitta en hel dag och gnugga på formulering-
arna. Då skulle domarna naturligtvis bli bättre.
Men jag försöker skriva så bra som möjligt och
undvika klyschorna. Man ska kunna läsa och känna
att där finns en konkret bedömning. 

Vilka klyschor tänker du på?
– Till exempel ”vad som sålunda förevarit”, ”vid en
sammantagen bedömning”.

OM MÅLSÄGANDEBITRÄDEN:
”Jag tror att de pengar som går till målsägandebiträden skulle kunna användas på mycket bättre sätt. Det brottsoffer behöver är kurativ hjälp
av olika slag. Jag tror inte att de behöver juridisk hjälp i den här omfattningen. På Gotland är vi lite för generösa med det. Målsägandebiträ-
dena är ju älskade av oss professionella aktörer. Vi i domstolen tycker att det är bra att ha en jurist att diskutera med. de ser till att målsägan-
den kommer i tid, välkammad och prydligt klädd. Åklagare tycker att det är bra eftersom det innebär en avlastning för dem. Försvararna
tycker det är att få en kollega att diskutera skadestånd med. Men nyttan för brottsoffret, Den är ytterst marginell. den juridiska delen med
skadestånd för kränkning är så schablonartad juridik så där behövs inget biträde alls. Sedan tror jag visserligen att många målsägandebiträ-
den är duktiga på att lämna just den kurativa hjälp som deras klienter behöver, men det är en bieffekt. Det ligger utanför uppdraget.”

Jag tror att de pengar som går till måls-
ägandebiträden skulle kunna användas på
mycket bättre sätt. Det brottsoffer behöver
är kurativ hjälp. Inte juridisk hjälp i den här
omfattningen’’
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Fikonspråk?
– Ja. och ”tingsrätten finner”! Det låter som om vi
vore några Pippi Långstrumpskattletare som
sprang omkring. Jag drar mig inte för att skriva att
tingsrätten ”anser” och ”tycker”. En konservativ ju-
rist skulle säga att en domstol inte har några åsik-
ter, utan att den just ”finner”eller ”hittar” det som
är rätt. Men det är en chimär, menar jag. 

Under en period var Mikael Mellqvist lektor vid
Uppsala universitet. Genom åren har han bland
annat undervisat i retorik 
– Retorik är i stor utsträckning pedagogik. Att

välja ut argumenten och presentera dem på ett
övertygande sätt. Här finns mycket att utveckla.
Många processförare underskattar möjligheterna
och många rättegångar är slentrianmässiga. Jag
skulle vilja ha lite mer glöd. Rättegångsbalken är
bra, den förstår att man kan behöva vara rätt så
flexibel och hantera olika frågor på olika sätt. Den
är tillåtande för den som vill vara aktiv i sin pro-
cessföring. 

Har attityden till retorik förändrats?
– Absolut. Efter att retorik varit i det närmaste ett
skällsord i 100 år så har det satt fart på senare tid.
Det finns ett samband mellan retoriken och tvivlet
på det gamla objektivitetsidealet. Insikterna i
mänskligt beslutsfattande blir större. Men det hade
kunnat vara så mycket bättre. Läroböckerna, till ex-
empel. De handlar om hur man som jurist bör reso-
nera. Men inga handlar om hur vi faktiskt
resonerar. Det är en brist. 

Vad tycker du om nämndemannasystemet?
– Nämndemännen får ta emot för mycket stryk. Jag
har varit ute och pläderat för dem i en debatt i
Falun.
Riksdagsledamoten Maria Abrahamsson (M) var

motståndare.
– Jag fick publiken med mig, faktiskt. Det hade

jag inte väntat mig.

Retorikens förtjänst? 
– Nä. Men det var ganska mycket nämndemän i
publiken. Antagligen hade det betydelse. 
– Man skyller på nämndemännen och säger att

de inte fattar vilka stolar de kan sitta på. Men det
är bara en västanfläkt mot de problem som finns
bland oss juristdomare. Vi sitter med i en massa
kotteriet för hittan och dittan, och träffas mellan
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Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
E-post info@bolagsratt.se  www.bolagsratt.se  

Köp ett lagerbolag av oss idag. Under dagen kan 
du lämna ett startklart aktiebolag till din kund.

-sgard    ppu nid hco ud reppils ås sso va galobregal tte pöK
givare väntetiden hos Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger
färdiga för start. Varför ska du köpa just av oss? Här får
du tre skäl:

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

Vi känner Bolagsverket
Du får ny firma utan onödig fördröjning tack vare bra
förhandsbedömningar och egen praxisbank. Alla våra
medarbetare har PRV-bakgrund (nu Bolagsverket).

Vi säljer inte till vem som helst
Vi vill endast sälja till seriösa förvärvare. Våra lagerbolag
kan därför bara köpas av advokatbyråer, revisionsbyråer
samt på rekommendationer. 

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 
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Lagerbolagsjour
Om du vill beställa eller boka ett lagerbolag efter 
kontorstid ring 060-16 81 73.

skål och vägg. Det finns betydligt mer problem här. 
– Jag kanske har extra goda erfarenheter av nämn-

demännen här på Gotland. Många är erfarna och tar
sitt uppdrag på största allvar. De är förvisso medlem-
mar i olika partier men de flesta är ganska inaktiva.
De är fullständigt klara över att de inte sitter med för
att bedriva partipolitik utan är tvärtom ganska stolta
över domaruppdraget. Det är aldrig några problem
att förklara spelreglerna för dem. De ska inte vara
några B-jurister utan män och kvinnor av folket.
– Alternativet skulle kännas ensamt, att sitta själv.

Intrycket när man kommer in i en rättssal och ser att
det sitter flera domare, det ger en mer seriös prägel. 
– Men jag kan hålla med om att man skulle kunna

vara utan dem i hovrätten. Det är mer av en kontrol-
linstans. 
Förra året sökte Mikael Mellqvist tjänsten som ju-

stitieråd till Högsta domstolen. I slutskedet drog
han tillbaka sin ansökan.

Varför?
– Jag har blivit så rotad här. Min dotter är tio år och
har skola och kompisar på Gotland. Sedan skulle det
vara ett steg tillbaks att flytta tillbaka till en stad
man lämnat. 

MIKAEL MELLQVIST OM PÅFÖLJDSUTREDNINGEN
”Som intellektuell produkt är den fullständigt suverän. 
Men jag antar att den inte kommer att klara verkligheten. 
Det kommer att bli för svårt att förstå. man kan inte bygga

18_29_Porträtt  2014-05-21  14.49  Sida 28



Legally yours | 3 | 2014 | 29

Varför sökte du i så fall?
– Jag hade faktiskt fått en del uppmaningar från olika
håll. Man är ju lite fåfäng, om andra tycker så kunde
det kanske vara något. Och det kostar ju inget att söka.
Mikael Mellqvist var en av tre sökande som tog sig

vidare till den sista rundan i rekryteringsprocessen.
– Då började det brännas. Det var då jag bestämde

mig för att stanna kvar på Gotland. Att en av mina
medsökande var Anders Eka, då chef för Stockholms
tingsrätt, spelade också in. Det var ju han som seder-
mera fick jobbet. Av oss tävlande var han den kompe-
tensmässigt överlägsne. På så sätt spelade det ingen
roll att jag drog tillbaks ansökan. Jag hade inte fått det
i alla fall, jag borde inte ha fått det.
Tillsättningarna avgörs av Domarnämnden. Advo-

katsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är
en av ledamöterna.

Slog det dig att en av de som fattade beslut om tillsätt-
ningen nyligen undrat om du gjort studiebesök i en kinesisk
folkdomstol?
– Inte då. Men efteråt har jag insett att jag givetvis var
bortom alla möjligheter till en fair trial i Domarnämn-
den. Men mina bevekelsegrunder för att stanna, de var
helt sociala. Jobbet är viktigt, men annat är viktigare.

l

ALLA-VI-SOM-ÄR-BÅDE-

ASSISTENT-TILL-VDn-OCH-

VD-SAMTIDIGT-KLUBBEN

Kontorsvaror för det lite mindre företaget.
Och det större förstås! Nu 10 % rabatt på alla
kontorsvaror.* Beställ innan klockan 16 så skickar
vi dina varor samma dag.

Erbjudandet gäller t.o.m. 12/6 2014.
*Bläck och toner ingår inte i kampanjen.

ett påföljdssystem så det främst tilltalar straffrättsprofes-
sorer. Folk ute på gatan måste kunna se orsak och verkan.
Det är redan för komplicerat. man måste offra finkalibrer-
ingen för att få ett tydligt system. ” 
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Kom och 
nätverka med
Legally Lady!

HANNA HANSSON,
Attorney at Law, Awapatent

Senaste bok: ”Trollkarlen från Övärlden” 
av Ursula K. Le Guin

Senaste film: Gravity

Senaste restaurang: 19 glas

LEGALLY | LADY

Föräldra
ledighet?

Varför får vi inte diskutera

usek gick nyligen ut med ett förslag till en
ny föräldraförsäkringsmodell och angav
som bakgrund bland annat att inom Jusek
tjänar männen 13,4 procent mer än kvin-
norna och att löneskillnaderna mellan
könen inom Jusek ökar fram till 40-44 år-
såldern. Alltså under den tid som många
väljer att bilda familj eller förväntas göra
det. En viktig förklaring till löneskillna-
derna är enligt Jusek att kvinnorna står
för den övervägande delen av föräldra-
ledigheten.
Genast möts Juseks förslag av reaktio-

ner. Det finns nämligen inget som är så
känsligt som att diskutera det här med
föräldraledighet. Av saker som ligger på
förbjudet-att-diskutera-listan (ni vet de
där ämnena som gör att folk sänker rös-
ten och flackar lite med blicken) så måste
föräldraledigheten befinna sig i den abso-
luta toppen, jämte vad man röstar på och
hur mycket man tjänar. För när de kom-
mer till föräldraledigheten så får ingen
annan lägga sig i, det ska vara helt upp
till den individuella familjen att besluta
om. 
Och av någon anledning ska det också

innebära att alla typer av reformer av el-
ler diskussioner om föräldraförsäkringen
inte är tillåtna, framför allt inte de som
har sitt ursprung ur ett jämställdhetsper-
spektiv. Därför har Jusek fått reaktioner
som ifrågasätter om de som fackförbund
överhuvudtaget ska ägna sig åt dylika
initiativ, eftersom frågan om uppdelning

Vad gör Legally lady till Sveriges största nätverk
för kvinnliga jurister? Enligt mig har det mycket
att göra med vårt tydliga karriärfokus, där
kvinnliga jurister får inspireras, motivera och
utbyta erfarenheter med varandra. 
Därför var det extra kul när jag fick höra av

några medlemmar på vår förra träff att (till skill-
nad mot vad andra tror om ”kvinnliga nätverk”)
är våra träffar inte samordnade för att man ska
tycka synd om varandra för att man råkar vara
kvinna i en mansdominerad bransch. Här har
man möjlighet att nätverka, lyssna på intres-
santa föreläsningar och föreläsare som verkli-
gen är inspirerande och motiverar både i det pri-
vata och professionella arbetslivet.

Vi har haft en fantastisk vår. Året sprakade igång
med en fullsatt frukostträff med Elisabeth Massi
Fritz som delade med sig om sin karriär. Sedan
har vi fått lyssna på Marion Ehmann om vikten
av att våga be om och få feedback. Förra träffen
handlade om rättsfilosofi och om hur man drar
gränsen mellan juridisk och moralisk rätt. Våren
avslutas med ett kvällsmingel där Anna Dyhre
ska prata om nätverkande, hur man gör rent
konkret och varför det är så viktigt.

Vi inleder höstenmed ett frukost seminarium
med Marion Ehmann som kommer att ge råd om
hur man blir en bättre projektledare som jurist.
Som tidigare praktiserande internationell jurist
vet jag att projektledning är en grundsten i det
dagliga arbetet. Vikten av att bli till en bra pro-
jektledare i just detta sammanhang är ovärder-
ligt. 

Vi håller just nu på för fullt och planerar in hös-
tens resterande träffar och vi ser verkligen fram
emot att träffa så många kvinnor inom jurist-
branchen som möjligt! Vi välkomnar alla yrkes-
verksamma, kvinnliga jurister. Kom och nät-
verka med oss!

J

DASHA GAFUR, ansvarig för Legally Lady
E-post: dasha.gafur@blendow.se
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Jag kommer helt enkelt att tycka att det är så
mysigt och underbart att vara hemma med
mitt barn att jag efter min anvisade tid inte
kommer att vilja gå tillbaka till arbetet.’’

av föräldraledighet bör vara mellan för-
äldrarna själva. 

Genom att på så sätt göra föräldraför-
säkringen till en enbart privat angelä-
genhet har man frikopplat frågan från
den samhälleliga debatten och jäm-
ställdhetsdiskussionen helt och hållet.
Bekvämt, för den som förespråkar en
traditionell uppdelning där kvinnan
förutsätts ta den större delen av föräld-
raledigheten. För oss andra blir det
desto mer besvärligt. 

För mig är det en självklarhet att mitt
fackförbund ska arbeta aktivt med jäm-
ställdhetsfrågor. Det är lika självklart att
frågan om uppdelning av föräldraledig-
heten är en del av detta arbete. Men det
är inte förrän på senare tid som jag har
förstått de förväntningar som råder i frå-
gan om föräldraledighet och hur viktigt
det verkar vara för många att faktiskt be-
vara traditionella könsroller på detta
område. Anledningen till mina nya upp-
täckter är naturligtvis att jag och min
man väntar vårt första barn. Vi lever
jämställt vad gäller hushållssysslor och
betalning av räkningar, båda har jobb,

våra löner skiljer sig åt i oväsentlig mån
och ingen av oss har barn sen tidigare.

Vi vill också båda ha barn, precis lika
mycket. Man kan alltså tycka att vi be-
finner oss i ganska samma (läs: identisk)
situation vad gäller såväl karriär som
barn. Eftersom vi också tyckte det beslu-
tade vi oss för att dela föräldraledighe-
ten lika. Vad vi inte tänkte särskilt
mycket på var omgivningens förvänt-
ningar, det faktum att vår lösning fak-
tiskt än idag är ovanlig och vilken typ av
reaktioner som vi skulle få. 

Min man har huvudsakligen mötts av
positiva kommentarer men har blivit
överraskad över hur många som ut-
trycker att de visserligen anser att föräl-
draledigheten bör delas lika men som
inte lever som de lär. Istället känner de
sig manade att förklara de olika anled-
ningar till varför det inte skulle fungera
för dem och det ekonomiska argumentet
är det som dyker upp oftast i detta avse-
ende. Även i fall där löneskillnaderna
inte är särskilt stora och paret i fråga
hade klarat sig utmärkt ekonomiskt, oa-

vsett uppdelning. Märkligt nog verkar
ingen heller ha satt sig ner och faktiskt
räknat på det.

Jag, däremot, möts oftare av något som
jag kallar för mamma-bestämmer-argu-
mentet. Det innebär i korthet att jag, lik-
som så många andra kvinnor före mig, är
principfast på förhand men jag ska nog
få se att när jag väl blir mamma så kom-
mer jag att ångra mig angående föräld-
raledigheten. Jag kommer helt enkelt att
tycka att det är så mysigt och underbart
att vara hemma med mitt barn att jag ef-
ter min anvisade tid inte kommer att
vilja gå tillbaka till arbetet. Och då kom-
mer jag, som jag förstår det, i egenskap
av barnets mamma att ta ett enväldigt
beslut som min man tydligen måste lyda
innebärande att jag kommer att ta ut 80
procent av föräldraledigheten jag med. 

Och ja, jag är helt övertygad om att jag
kommer att tycka att det är underbart att
vara hemma med vårt barn, att jag kom-
mer att vilja vara hemma längre och att
det kommer att bli både gråt och tanda-
gnissel när det är dags för mig att börja

▶ 
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I slutet av april träffades ett 20-tal
av Legally Ladys medlemmar i Blen-
dow Groups lokaler för att diskutera
och lära sig mer om rättsfilosofi. 

Felicia Giertta, grundare till kon-
sultföretaget Etikgruppen, inledde
seminariet med att gå igenom moral
och modern moralfilosofi. Även ad-
vokaten Clea Sangborn, Försvarsad-
vokaterna, fick ge sin syn på etiken i
juridiken.

Förslaget om samtyckeslag var
en av flera utgångspunkter för en
diskussion om vad som är moraliskt
rätt och juridiskt rätt. Röster för
samlagskontrakt höjdes, men lika

många hade uppfattningen att la-
gen inte skulle påverka bevisläget. 

- Folk får inte upp en kondom, hur
ska de få upp en bandspelare? sade
Clea Sangborn.

Felicia Giertta påminde juristerna
om att utgå från moralen och etiken
och förklarade bland annat att
rättsfilosofiskt har man ”en mora-
lisk skyldighet att säkerställa att
man inte skadar någon”. 

– Det var intressant hur bra alla
jurister var på att sätta på de teore-
tiska glasögonen och prata teori och
moral – och inte bara bevisning, kon-
takt och juridik, säger Felicia Giertta.

Hur skiljer sig lagen 
från moralen?

Clea Sangborn, Försvarsadvokaterna, fick ge sin syn på etiken i juridiken och Felicia Giertta, grundare till
konsultföretaget Etikgruppen, berättade om rättsfilosofi. 

Frukostträff om rättsfilosofi

VI SPONSRAR  LEGALLY  LADY

arbeta igen (från min sida alltså, barnet
kommer säkerligen att klara det ut-
märkt). Men det innebär inte att vår
uppdelning av föräldraledigheten kom-
mer att ändras. 

Visst, jag kan vara ganska så bestämd
och ibland händer det till och med att jag
lyckas övertyga min kära make om att vi
ska titta på Let’s Dance någon fre-
dagskväll men när det kommer till ett
stort beslut som föräldraledighet så har
jag inte ensam beslutanderätt. Min man
skulle vänligt men bestämt påminna
mig om de gemensamma överväganden
som gjorde att vi tog beslutet från bör-
jan, hänvisa till rättvisan i att vårt barn
ska ha tillgång till båda sina föräldrar.

Så jag skulle snällt få lomma iväg till
jobbet, precis som planerat. Det där med
mamma-bestämmer funkar nog bara när
det inte finns någon som säger emot. 

En vanlig reaktion på vår delade föräl-
draledighet är också den oro för min
man som folk uttrycker när de smått
chockerat frågar ”VILL han det?”. Alltså
vara hemma med vårt barn. Ni som
oroar er för detta, vi diskuterade frågan
om han vill dela ansvaret för vårt barn
redan innan vi ens försökte oss på att
skaffa det så det behöver ni inte tänka
på. Det vill han. Det vill jag också, men
det är konstigt nog ingen som har frågat
mig. 

Tyvärr verkar vi inte ha kommit så

mycket längre vad gäller föräldraledig-
heten. Män förutsätts hellre vilja jobba
än vara föräldralediga. Kvinnor förut-
sätts ta större delen av föräldraledighe-
ten. 

En mer jämställd utgångspunkt skulle
däremot ge både ökade möjligheter för
individuella lösningar och för karriär-
möjligheter på lika villkor. Så om det nu
är total valfrihet för den individuella fa-
miljen som eftersträvas – utan inbland-
ning av varken omgivningen, facket el-
ler staten - så bör det väl finnas all
anledning att diskutera varför föräldra-
ledigheten idag fördelas som den gör.
Och på vilka grunder.  l

Tyvärr verkar vi inte ha kommit så mycket längre 
vad gäller föräldraledigheten. Män förutsätts hellre
vilja jobba än vara föräldralediga. Kvinnor förutsätts
ta större delen av föräldraledigheten. ’’
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Mälarvillan AB  
Huvudkontor: 021-470 56 00

Adress: Sjöhagsvägen 6, 721 32 Västerås 
E-post: info@malarvillan.se  |  malarvillan.se

Mälardalens enda hustillverkare
Full frihet gör att du kan styra maximalt själv! 
Full frihet i utformning och stil gör att ditt trähus  
kommer att kännas både unikt och hemtrevligt. 
Våra skickliga egna konstruktörer och säljare  
hjälper dig att hitta en optimal planlösning utifrån 
dina behov och drömmar. Vi har kunskapen och vi 
älskar att skapa  lösningarna!

Givetvis ser vi till att tillgodose era önskemål  
oavsett om ni vill ha ett enklare hus på landet eller ett 
fritidshus med standard likt ett permanentboende.  
 

I samråd hittar vi rätt entreprenadform för hus- 
bygget. Om du vill hålla i en del trådar själv eller 
köpa helt färdigt. Stomrest hus, huset i delar,  
färdig utsida eller helt nyckelfärdigt. Vi har  
etablerade samarbeten och färdiga rutiner med en 
rad olika byggentreprenörer beroende på vart du vill 
bygga och hur du vill bygga. De nyckelfärdiga hus vi  
levererar på generalentreprenad, byggs av våra 
noga utvalda samarbetspartners med lång erfaren-
het av att bygga villor och småhus.

Läs m� på malarvi�an.se

B�tä�  
vår  

katalog

30_33_LADY  2014-05-21  13.45  Sida 33



Saint Martin-kanalen började byggas 1802 på
order av Napoleon I. Syftet var att leda in friskt
rent vatten – och därmed hälsa och framåtskri-
dande – i den skitiga och gyttriga staden,
som plågad es av dysenteri och ko-
lera. Efter mer än 20 års grävande
var kanalen färdig. Hur man fick
råd? Enkelt i en stad som Paris:
man införde en extra skatt på
vin som oavkortat gick till ka-
nalbygget.
Kanalen blev så småningom

en transportled för pråmar
med jordbruksprodukter från
landet. När båtarna ersatts av
lastbilar fanns fula planer på att
fylla igen kanalen och bygga en mo-
torled. Lyckligtvis tog politikerna sitt förnuft
till fånga och band en cementklump om planrit-
ningen och sänkte den i kanalen.
Idag kan du färdas med sightseeingbåt på ka-

nalen som sista biten innan den rinner ut i
Seine (mellan rue du Faubourg du Temple och
Place de la Bastille) beger sig ner i underjorden.
Och då gör utflyktsbåten det också.
Skatt på vin byggde kanalen. Vin är också en

passande dryck en ljummen sommarkväll på en
picknickfilt med benen dinglande över Saint
Martins kajkant.
Du blir inte ensam. Det är tätt mellan pick-

nickgängen. Det börjar i aperitiftimmen med
lågmält ätande och försiktiga konversationer
och slutar runt midnatt med högljutt sorl och

uppsluppna skratt. Och på Quai de Valmy –
gatan som går på kanalens västra sida – sväller
bargästerna med glas i händerna ut på trottoa-

ren i en brusande, tillåtande atmosfär, som
om gatan inte vore en transportled

utan en festlokal.
Kanalen kantas av parker, lekp-
latser och ett utegym, befolkas
av såväl turister, studenter och
affärsmän som clocharder och
tiggare. Och tvärs över vatten-
spegeln leder höga gångbroar
och låga bilbroar som då och då
öppnas för förbipasserande

båtar.
Den smala glittrande vattenleden,

omgiven av kvarter med små-
stadskänsla, blev snabbt en artist- och konst-

närsfavorit. Saint Martin skildras bland annat i
Édith Piafs sång »Les mômes de la cloche«, i
Marcel
Carnés film Hôtel du Nord från 1938 och i

kultrullen Amélie från Montmartre från 2001,
medan impressionisten Alfred Sisley redan
1870 målade av kanalen med tidstypiska tyd-
liga penseldrag. Och på Saint-Louise-sjukhuset
på östra sidan av kanalen vårdades August
Strindberg i tre veckor 1895 sedan han fått den
psykiska kollaps som han själv döpte till Infer-
nokrisen.
Se där, ett knippe historiska kanalnära hän-

delser att prata om på Saint Martins krogar och
kajer.

WEEKEND
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Paris
Bakom de brusande boulevarderna flyter fridfulla Saint
Martin-kanalen.
Här finns några av Paris mysigaste barer och hetaste

restauranger. Och kajerna är idealiska för tidig joggingtur
och sen picknick.

  

TEXT PER J ANDERSSON VAGABOND  |  ILLUSTRATION THOMAS MOLÉN

MYSIGA  
KANAL-

KVARTER
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På nästa sida listar vi våra bästa tips
till området.  För översikt följ siffrorna
på kartan här ovan. ▶
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PICKNICK 

Handla i en mataffär och ät frukost
eller lunch på kajkanten. Och ta se-
nare på dagen med en flaska vin,
bröd och ett par goda ostar och njut
av skymningen då kanalen skimrar
som på impressionisternas tavlor.
Det finns flera snabbköp, som  
1 U Express (64 Quai Jemmapes)
och  2Marché Franprix (hörnet Quai
Jemmapes/rue du Faubourg du
Temple). Fin hämtpizza köper du på
3 Pink Flamingo (67 rue Bichat),
färdiga pastarätter, sallader och
mackor på 4 Monop (3 rue de Mar-
seille) och färskt bröd på  5Du Pain
et des Idées (34 rue Yves Toudic) el-
ler  6Artisan Boulanger Bio (2 rue
Yves Toudic). På den del av  7 rue du
Faubourg du Temple som går från
Place de la République ner till Saint
Martin-kanalen ligger praktiskt ta-
get hela Orienten samlad. Här kan du
handla med dig kebab, falafel, tan-
doorikyckling och annat indiskt, ara-
biskt och turkiskt på Planet Istanbul,
Restaurang Efes, Indien och Turkish
Snack. Ta med maten ner till kajen
och slå dig ner på kanten.

GÅ PÅ LOKAL

8 | La Marine. Traditionell bistro i
1920-talsstil med röda sammets-
gardiner och guldinramade speglar
och smal zinkbardisk. Är det inte
Hemingway som sitter där borta i
hörnet? Han är ju död! Men han rör
ju på sig! Ofta packat med folk. Kom
för prisvärd lunchmeny och testa
franska klassiker som quiche lor-
raine, chevresallad och boeuf bour-
guignon. Eller sitt på uteserveringen
med en kopp kaffe och andas in dof-
ten av sötvatten från kanalen. 
55 Quai de Valmy

9 | Chez Prune.Bar och restaurang i
hörnlokal med en blandning av fräck
och klassisk design: persiko-och
grönmålade väggar, slitna bruna
trästolar, spräckligt stengolv och
fläktar i taket. Jag älskar ställen som
tar hand om en i stort sett dygnet
runt; där man kan få en croissant
och ett hårdkokt ägg klockan åtta på
morgonen, både äta lunch och mid-
dag och därtill ta en sängfösare
klockan två på natten. Livlig stäm-
ning. Samlingsplats för 10:e arron-
dissementets bourgeois boheme
och deras numera 30-åriga barn. 
36 rue Beaurepaire

10 | Hôtel du Nord.Platsen för Mar-
cel Carnés 1930-talsfilm med
samma namn. Trots det bibehållna
namnet kan du nuförtiden inte bo
här, men äta och dricka, umgås och

njuta av film- och hotellromantiken.
Vällagad bistromat som bjuder på
kombo av nytänk och tradition.
Svartvit-rutigt stengolv, kandelab-
rar och gamla lampor, svartvita fo-
ton och andra tidstypiska prylar från
det 1930-tal då filmen utspelade
sig. Bardisk, som sig bör i gammal
Parisbar, i zink och mörkt trä. 
102 Quai de Jemmapes

11 | Café Concert Chez Adel.Musik-
krog som ofta bjuder på chanson,
jazz-, folk- och världsmusik. Ingen
mossig Parisromantik här inte, sna-
rare funktionell modernism: runda
stålbord, gröna och gula plaststolar
och vin och öl i plastglas. Fransk-sy-
risk meny. Favoritdrink: cocktail på
rom och ingefära. Musikeufori. Fest-
stämning. 
10 rue de la Grange aux Belles  

12 | Philou.Mysig klassisk bistro
med höga ambitioner när det gäller
maten. Rätterna bygger på de tradi-
tionella recepten, men har skruvats
ett eller två varv. Den grillade hav-

sabborren serveras med stekta kan-
tareller men utan potatis – och
crème brûléen kommer in med –
surprise – citronsorbet. Byter meny
ofta, rätterna skrivs därför med krita
på svart tavla. Fasta priser för en-,
två- och trerättersmenyer. 
12 Avenue Richerand

13 | Le Cambodge. Oerhört populär
asiat med låga priser och rätter som
inspirerats både av Indokina och
Frankrike. Krispiga vårrullar, mus-
tiga och kryddstarka soppor, frä-
scha nudelrätter. Trångt. Hett. Gott.
Nästan som i Kambodja. 
10 Avenue Richerand 

14 | Cork & Cavan.När du tröttnat
på Côte-du-Rhône, dyk då in på
denna stimmiga irländska pub på
kanalens östra kaj. Bra brunch på
söndagar. Tv-skärmar som visar
sport. Och du behöver inte känna dig
mindervärdig för att du beställer din
pint Guinness och irish coffee på
engelska och inte franska. 
70 Quai de Jemmapes  

15 | Café du temple.Typiskt Paris-
kafé som på grund av sitt strategiska
läge är populärt bland såväl turister
som pendlare. Ett av många av sin
sort. Men bättre än genomsnittet.
Snabbare service, bättre engelska-
kunskaper, mindre parisisk stolthet.
Kom för prisvärd Parisfrukost eller
sitt länge på uteserveringen om af-
tonen och betrakta lugnt ström-
marna av stressade parisare som rör
sig mellan Place de la République
och Saint Martinkanalen.
14 Faubourg du Temple

16 | La Patache. Jukebox, murriga
färger, svartvita nostalgiska bilder
och konstnärs- och författarro-
mantik à la 1920-tal. Nöj dig med
ett glas vin eller öl eller beställ en
charkuteri- eller osttallrik. Eller ät
komplett trerätters middag. Oav-
sett vad: njut av att det är snart är
midnatt, du är i Paris och inte i
Säffle, betrakta alla coola hipsters
och glöm inte att klia huskatten,
som heter Rillettes, på ryggen. 
60 rue de Lancry

KANLATUR 

Paris Canal kör sightseeingbå-
tar från Orsaymuseet vid Seine,
in i Saint Martin-kanalen, ge-
nom kanaltunneln, genom
slussarna och upp till Parc de la
Villette. En mängd olika turer
körs dagligen. Mer info på pa-
riscanal.com.
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Följ med på vår weekendsafari till Masai Mara, Kenya, Afrikas kanske 

mest djurrika område. 

Du lämnar Stockholm onsdag kväll och landar torsdag morgon i 

Nairobi med bara en timmes tidsskillnad mot Sverige. I god tid till 

lunch börjar äventyret på savannen. Här gör vi spännande safaris och 

beskådar “the Big Five”, upplever den vidunderliga naturen och möter 

områdets stolta massajer. Vi bor på legendariska Governors Camp i 

klassiska canvastält med alla bekvämligheter, inklusive privat dusch 

och wc. Här äter vi lyxig middag vid öppen eld, med Afrikas alla ljud 

i bakgrunden. 

Vi rundar av i Nairobi med besök på Karen Blixens museum och 

firar med avskedsmiddag. 

Söndag kväll landar du i Stockholm och är åter på jobbet måndag 

morgon, fylld av upplevelser och som en ny människa!

Kontakta oss för mer information!

Ta en långhelg på savannen!

Exclusive Tours   08-411 67 90   resa@exclusivetours.se   www.exclusivetours.se 
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lyssnar på vad jag har att
säga”. I denna fas har vi inga
problem med att säga vad vi
tycker, vårt stora problem är
att vi vill tala oavbrutet,
gärna med en hög och myn-
dig stämma. Vi vet vad som
är rätt och nu är det dags för
alla i rummet att få höra det. 
2. Stämpla: Vi sätter rubri-
ker på de andra eller den
andra personen som omfat-
tas av vår diskussion: ”ty-
piskt för en outbildad person
att resonera som du gör”,
”precis vad jag förväntat mig
av en lapplisa” etcetera. Vi
väljer en rubrik på personen

och använder sedan den ru-
briken för att stämpla dem.
Detta är ett sätt att skapa ett
övertag. Nu kan de ju inte
ändra på sig, vi har ju en
gång för alla stämplat dem.
Dessutom har vi stämplat
dem till deras nackdel.
3. Angrepp. I denna fas går
vi till hårt angrepp och säger
sådant vi vet sårar eller till
och med skadar personen i
fråga, vi vet vad vi vill och
gör vad som krävs helt en-
kelt. ”Du är så pass oansva-
rig och dum så det förvånar
mig inte det minsta att du är
av den åsikten”. 

Ett samtal mellan två vuxna
där inget av värde står på
spel kräver sällan förbere-
delser eller någon egentlig
utbildning för att samtalet
skall bedrivas som en dialog
på ett civiliserat sätt. Under
dessa former är samtalet
ingen utmaning. Det får ta
den tid det tar och målet är
egentligen bara att ha en
trevlig pratstund, ungefär
som när en turist frågar en
lokalinvånare om en tu-
ristattraktion. Båda gör sitt
bästa för att det skall bli en
bra dialog.  
Det är betydligt tuffare

när värden står på spel. Kän-
ner vi oss pressade att uppnå
ett visst resultat med vår di-
alog är det en naturlig reak-
tion att vi reagerar på
samma sätt som när vi ut-
sätts för någon form av hot.
Vi flyr eller fäktar.

Att fly innebär att vi kort och
gott går igenom följande
faser då vi drar oss undan
från en dialog:
1.  Vi blir politiskt korrekta:
Vi lyssnar av och beslutar
oss för att bara säga sådant
som vi vet tas emot väl av
den person eller den grupp
vi talar med. Vi blir helt en-
kelt mycket selektiva med
det vi säger och är måna om
att inte reta upp någon eller
skapa oro.
2.  Vi döljer vad vi egentli-

gen tycker och tänker. Vi
håller inne med våra motiv,
antaganden eller synsätt. Vi
anser att kostnaden för att
vara uppriktiga och lägga
fram vårt synsätt är för hög.
Vi är oroliga över vad andra
skall tycka och hur de skall
reagera. 
3.  Vi drar oss tillbaka. I
denna fas väljer vi att vara
tysta. Vi avstår från att kom-
municera helt enkelt.
Dessa tre faser känneteck-

nar de som under stress går
mot tystnad eller väljer att
fly. Att vi väljer just denna
strategi bottnar oftast i hur
vi tidigare agerat, så pass
lång tillbaka som vår egen
uppväxt. Det rör sig mer om
en kulturell fostran än vad vi
har för typ av personlighet.
Fullt jämförbart med vilket
språk och ordval vi använder
oss av om vi skulle råka slå
oss på tummen med en ham-
mare när vi står och snickrar
på vår sommarstuga. Utan
att egentligen tänka tar vi
till ett uttryck på vårt mo-
dersmål, även om vi för
stunden bor i utlandet och
till vardags talar ett annat
språk än modersmålet.

Att fäkta innebär att vi går
till anfall under stress och
många går då igenom föl-
jande faser:
1. Monolog: ”Låt mig tala
till punkt”, ”nu vill jag att du

–grunden för 
en bra dialog

Respekt

KARRIÄR | LEDARSKAP

JOAKIM KARLSSON
joakim.karlsson@oxfordleadership.com

Joakim Karlsson är verksam som managementkonsult 
inom kommunikation, strategi och ledarskap.
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TYSTNADEN HAR EN
KOSTNAD OM DET 
INNEBÄR ATT VITAL 
INFORMATION INTE FÖRS
VIDARE DIT DEN BEHÖVS.

personen egentligen tänker
på men som de av någon an-
ledning väljer att undvika att
berätta.

Varför sker då inte en dialog na-
turligt då värden står på spel?
Skälen är främst:
1. Vår naturliga reaktion att
fly eller fäkta under stress.
2. Vårt modersmål vid stres-
siga situationer, vi har en
tendens att reagera på ett
visst sätt och tar oss inte tid
att se över detta.
3. Vi vet hur vi skall agera,
”du det där har jag sett förr”,
i en viss situation för att nå
det resultat vi vill. 
4. Vi väljer att håla inne med
vad vi egentligen tycker och
tänker, av säkerhetsskäl. Vi
vill undvika att hälla bensin
på brasan. 

Det finns situationer då
det är bättre att avstå från att
ens försöka föra en dialog.
För att bättre kunna avgöra
om det finns förutsättningar
för en dialog bör följande tre
villkor vara uppfyllda. 

Villkor 1: Ömsesidigt syfte. Vi
behöver vara överens om i)
ämnet och syftet med dialo-
gen, ii) tidpunkten för dialo-
gen, iii) platsen och formen
för dialogen. Det vill säga
skall vi träffas eller räcker

det om vi tar det per telefon
etc. Detta villkor behöver
vara uppfyllt för att dialogen
skall kunna påbörjas.
Villkor 2: Ömsesidig respekt:
Det behöver finnas en öm-
sesidig respekt för såväl va-
randra som individer som
för den situation som råder
och det ämne som skall dis-
kuteras, detta för att dialo-
gen skall kunna fortlöpa.
Villkor 3: Ömsesidig förstå-
else för synsätt. För att dia-
logen skall vara effektiv
behöver det finnas en förstå-
else för varandras synsätt.
Först då är det möjligt att
uppnå ett resultat med dialo-
gen.

Grundvillkoret för en god
dialog är vår respekt för
andra människor. Dag Ham-
marskjöld anses ha besuttit
de egenskaper som är vitala
för att kunna föra en god dia-
log, oavsett motpart. Det har
sagts att han definierat rol-
len som generalsekreterare
för FN.

Kostnaden inom olika yr-
kesgrupper just för att man
undviker tuffa men nödvän-
diga samtal varierar men
den finns där. 

Tystnaden har en kostnad
om det innebär att vital in-
formation inte förs vidare dit
den behövs. Vad som krävs
är en kultur där dialog upp-
muntras och där de anställda
känner sig trygga då de delar
med sig av information till
de som behöver den för till-
fället, oavsett hierarkiska
strukturer. 

Det finns givetvis undan-
tag då en dialog tar för lång
tid. Brinner huset så handlar
det om att lämna det så fort
som möjligt samt att ta
andra med sig, tid för en dia-
log finns helt enkelt inte. Då
är det ordergivning som gäl-
ler. Det finns även andra till-
fällen då inget av värde står
på spel, kanske bättre att
hålla tyst i det läget. Choose
your battles, helt enkelt.

Hur gör vi då för att föra en
dialog när stora värden står på
spel? Grundförutsättningen är
givetvis vår egen inställning. 

Tips är att: 
1.  Inled dialogen med att
fastställa ett ömsesidigt
syfte.
2. Ställ frågor på ett sådant
sätt att det känns tryggt att
dela med sig.
3. Presentera ditt synsätt så
som du ser det och betona
att det är ditt perspektiv,
fullt medveten om att det
finns andra synsätt.
4. Undersök vad den andra
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VIN | ROSÉ

PETER AXELSSON
Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

Sommaren närmar sig med stormsteg. 
För många innebär det att rosésäsongen drar
i gång. Tyvärr håller bolagets roséviner inte
toppklass. Men det finns undantag. 

Tid för rosévin
Sommar
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Det finns tre huvudsakliga
sätt att göra roséviner på.
Att blanda rött och vitt vin
är ett av dem I Europa är det
endast tillåtet i Champagne.
Meningen var att metoden
skulle bli tillåten även i
andra delar av Frankrike
men protesterna blev för
stora så beslutet drogs till-
baka.

Ett rosévin får således sin
färg av skalen från blåa dru-
vor.

Om man har för avsikt att
göra ett blekt rosévin gör
man vinet med direktpress-
ning. Det innebär att hela
klassar med blå druvor pres-
sas och att musten sedan
jäser utan skal. Den har då
endast fått en gnutta färg
från skalen under press-
ningen. Viner enligt den här
metoden är oftast enklare,
med mindre struktur.

För de bättre rosévinerna
används en metod som kal-
las blödning eller saignée.
Då börjar man tillverka vinet
på samma sätt som man gör
ett rött vin. Man krossar de
blå druvorna och låter sedan
vinet börja jäsa med skalen i
jäsningstanken. När man
sedan har fått så mycket färg
man vill ha så avbryter man
skalkontakten. 

Jag har provat en hel del av
Systembolagets roséviner.

Tyvärr måste jag säga att den
förbättring som skett vid
framställningen av roséviner
de senaste åren inte avspeg-
lar sig i bolagets utbud.
Många viner är som någon
form av tropiskt godis, med
hög sötma. Bland dem jag
provat finns dock undantag.
Jag har också provat en del av
näthandlaren Franska Vin-
kompaniets roséviner. Här
finns en del godbitar med ka-
raktär och ursprungskänsla.

En av de bästa producen-
terna i världen finns i Rhône.
Det är Guigal som gör un-
derbara viner. De har nu en
rosé på beställningssorti-
mentet som tidigare kostat
109 kronor men som nu är
prissänkt till 89 kronor.
Deras Côte du Rhône Rosé är
gjord enligt saignéemetoden
och består av druvorna Gre-
nache som står för frukten,
Cinsault som ger vinet ba-
lans och syra, Syrah som ger
färgen och Mourvèdre som
ger ”det lilla extra” (allt enlig
producenten). Det har en
medelstor doft med inslag
av jordgubbar och körsbär
samt en aning kryddig ton.
Smaken är medelfyllig och
elegant med finstämd frukt
och ren rund syra. Eftersma-
ken är medellång och slutet
rent. Ett riktigt bra vin för en
ringa peng.

FÖR DE BÄTTRE ROSÉVINERNA
ANVÄNDS EN METOD SOM
KALLAS BLÖDNING ELLER 
SAIGNÉE. 

▶ 
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För den som gillar Sydaf-
rika så rekommenderar jag
ett välgjort vin Kanonkop Ka-
dette Pinotage Dry 2013 gjort
på en druva som man an-
tingen älskar eller hatar. Pi-
notage är Sydafrikas egen
druva och är en korsning
mellan Pinot Noir och Cin-
sault. Denna rosé (som jag
inte vet om den är Saignée
eller har direktpressats) dof-
tar hallon, jordgubbar men
också lite bakelit (ni minns
kanske de gamla telefo-
nerna) vilket är typiskt för
druvan. Smaken är medelfyl-
lig och fruktig med mjuk
struktur och rent slut. Också
detta ett bra vin för en blyg-
sam slant.

Men för att nå de riktiga höj-
derna inom rosévärlden så är
det min bestämda uppfatt-
ning att vi måste till de

södra delarna av Frankrike.
Om vi också unnar oss att
lägga på några kronor på in-
köpspriset så blir, som alltid,
kvalitén bättre.

Området Bandol är nog
mest känt för sitt kraftiga
och kärva rödtjut gjort på
druvan Mourvèdre. Domaine
Lafran-Veyrolles är en riktigt
bra producent i området.
Deras Cuvée Tradition Rosé är
framställd av cirka 70 pro-
cent Mourvèdre som blan-
dats med Grenache, Cinsault
och Carignan. Anses av
många som den bästa rosén i
Bandol. Urläcker gammel-
rosa färg samt en doft av
mandarin, rosor, persika, mi-
neraler samt lite kryddor och
en smak som är medelfyllig,
rund och harmonisk med fin
struktur och kropp gör detta
till en riktig höjdare.

Många av oss älskar nog

PINOTAGE ÄR SYD-AFRIKAS
EGEN DRUVA OCH ÄR EN 
KORSNING MELLAN PINOT
NOIR OCH CINSAULT.

     
   

   

   

           
   

Provence och säg den som
varit där och inte druckit
rosé. Finns nog inte på kar-
tan. Producenten Carpe Diem
gör en rosé på Cinsault, Gre-
nache och Syrah. Deras 2013
har också den en läcker rosa
färg. Doften är stor och ele-
gant. Den innehåller en
kompott av röd frukt såsom
jordgubb, hallon och smult-
ron. Smaken är drygt medel-
fyllig, elegant ren och

fruktig. Ett allt igenom ele-
gant vin med rent slut.

Bellet är en av de minsta
vinområdena i Frankrike.
Här finns bland annat produ-
centen Château de Bellet
vars rosé är gjord på den lo-
kala druvan Braquet. Druvan
omnämns redan under 1780-
talet så det är en druva med
anor. Denna rosé har en rosa
färg med gula inslag (ställ
glaset mot ett vitt underlag).

▶ 

Producentet Kanonkop i Sydafrika.

VIN | ROSÉ
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Att börja dricka i tidig ålder
ökar risken för alkoholproblem

Härligt Hemma 7/12 2013

Dina Viner Professional 196
FYND!

Nr 2770 GR 174. Rött vin från Priorat. 139 kr. Alkoholhalt 14,5%
Vinet hittas i Spanienhyllan.
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Vi blir bättre varje dag – det kan du också bli

Läs mer och boka kursplats på www.bginstitute.se

Blendow Group | Humlegårdsgatan 14 | 114 46 Stockholm | 08 579 366 00 | info@blendow.se | www.bginstitute.se    

Sveriges största privata utbildningsarrangör inom juridik. Ett a�ärsområde inom Blendow Group. I gruppen ingår även 
Blendow Publishing (Dagens Juridik, Legally Yours och Allt om Juridik) och Nyhetsbyrån Blendow Lexnova. 

Tillsammans står vi för heltäckande nyhetsbevakning, information och utbildning inom juridik.

Praktiskt inriktade endagskurser med direkt koppling till ditt arbete och vardag. 
Vi följer dagligen rättspraxis och håller dig uppdaterad med det absolut senaste. 
Ska du lägga en hel dag på en kurs ska du göra det hos BG Institute, tillsammans 
med kollegor och Sveriges främsta föreläsare inom juridik. 

Välkommen att hänga med.

Hänger du med?
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SOMMARBÄR MED MANDELKAKA
BJöRnBÄRSKRÄM OCH SORBET På FiLMJöLK OCH FLÄDER

MAT

daVid Berggren
Stjärnkocken och entreprenören
David Berggren är grundare av 
matlagningsstudion Aveqia.

Mästerkocken David Berggren bjuder
på en härlig sommardessert. Bär med
mandelkaka och sorbet.

10 p
Fil- och flädersorbet
150 g Filmjölk
75 g Mjölk
75 g Grädde
40 g Glykossirap
140 g Flädersaft
½ st Gelatinblad
Lägg gelatinbladet i kallt vatten. Värm
mjölken och glykosen på svag värme tills
glykosen har löst sig. Krama ur gelatinb-
ladet och smält det i den varma mjölken.
Blanda sedan ner alla övriga ingredienser.
Fyll blandningen i en glassbehållare och
frys.

Te- och björnbärscrème
250 g Mjölk
2 st påsar Vitt te
40 g Socker
18 g Maizena
3 st Äggulor
1 msk Frystorkade björnbär 

(mixade)
Koka upp mjölken i en kastrull, ta sedan
bort den ifrån värmen, lägg i tepåsarna
och låt stå och dra några minuter. Blanda
ihop maizena, äggulorna och sockret i en
bunke, lyft ur tepåsarna ur mjölken och
slå mjölken över blandningen. Slå sedan
tillbaka blandningen i kastrullen och låt
den kokas tjock på hög värme under kon-
stant omrörning. Tillsätt björnbärspulv-
ret och låt svalna.

Mandelkaka
180 g Florsocker
65 g Mandelmjöl

70 g Vetemjöl
2 g Bakpulver
1 g Salt
18 g Honung
100 g Brynt smör
190 g Äggvita

Bryn smöret på 7:ans värme. Blanda ihop
alla torra ingredienser i en bunke. Blanda
alla blöta ingredienser i en annan bunke,
sikta sedan ner de torra ingredienserna
och vänd ner med en slickepott. Slå upp
smeten på ett bleck och baka i ugn på
200 C tills kakan är gyllenbrun. 

Picklade fläderbär 
40 g Fläderbär
1 dl Picklingslag
Koka upp picklingslagen och slå över 
fläderbären, kyl sedan i isbad.

Övrigt
1 dl Vatten
¾ dl Socker
2 st Hallon
2 st Jordgubbe
¼ st Vaniljstång
¼ Hallon
¼ Jordgubbe
¼ Björnbär
¼ Blåbär
Koka upp vatten, socker och vaniljstång
och  låt svalna i kastrullen. Mosa sedan
ner 2 hallon och 2 jordgubbar i sockerla-
gen med hjälp av en gaffel och sila lagen
precis före servering.
Dela övriga bär enligt instruktion.

Varunr Vin Pris/kr Betyg

76846 Guigal Cötes du Rhöne 2012 89 kr §§§(§)

74315 Kanonkop Kadette Pinotage Dry 2013 89 kr §§§

Domaine Lafran-Veyrolles Cuvée Tradition Rosé 2012 165 kr §§§§

Carpe Diem Rosé 2013 119 kr §§§§

Chäteau de Bellet Rosé Cuvée Baron G 2012 219 kr §§§§

Domaine de la Mordorée La Reine des Bois Rosé 2013 185 kr §§§§

Domaine de la Mordorée Cuvée la Dame Rousse 2013 165 kr §§§§

Doften är medelstor med in-
slag av solmogen varm frukt
med toner av jordgubbskom-
pott, hallon, smultron lite
kryddor och kakao. Smaken
är medelstor, rund och ba-
lanserad med fin frukt. I ef-
tersmaken finns en gnutta
(behaglig) ton av grape.
Till mina favoriter hör Do-

maine de la Mordorée. Vinerna
från denna producent har
höjts till skyarna av bland
annat den amerikanske vin-
skribenten Robert Parker.
Från Tavel kommer deras
Domaine de la Mordorée La

Reine des Bois rosé 2013. Här
utgörs majoriteten av Gre-
nache som blandats med
fyra andra druvor. Smaken
är medelfyllig, elegant, rund
har fin struktur och är välba-
lanserat. 
Från Tavel kommer också

Mordorées Cuvée La Dame
Rousse Rosé 2013. Färgen här
är laxröd. Doften är medels-
tor med inslag av röda fruk-
ter. Smaken är medelfyllig
och elegant och fruktigt med
inslag av smultron, citrus
och örter. Ett rent och
snyggt slut.

Producenten Carpe Diem i Provence.

ROSÉVINER

§ Enkelt vin utan karaktär  |  §§ Ordinärt vin med avseende på kvalitet och typicitet  |  §§§ Mycket bra vin med fin kvalitet och 
typicitet  |  §§§§ Högklassigt vin med imponerande djup och karaktär  |  §§§§§ Exceptionellt vin med unik karaktär, komplexitet
och harmoni

VIN | ROSÉ
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LEIJONHUFVUD KRÖNTES 
TILL ÅRETS JURIST

FOTO: MAGNUS LAUPA

VIMMEL

Björn Lindblad, jurist på dina försäkringar, Per
Eklund, tidigare hovrättsråd och Eva Strangberg,
jurist på Folksa.

Advokat Björn Backman, Foyen, Anna Hellström,
personalansvarig HR Commitment, Erik Hellström,
Vd HR Commitment och advokat Katarina Jansson,
SALC.

Madeleine Leijonhufvud, professor emerita och 
Sigfrid Leijonhufvud.

Alexandra Linusson och Adam Beck, studenter.Gustaf Bessfelt Juhlin, Transportgruppen och Linn
Sidén, jurist på Transportgruppen.

Marielle Nakunzi, jurist på RFSU och Oisin Cantwell,
reporter och nyhetskrönikör på Aftonbladet.

Advokat Henrik Jacobsson,W&Ö, Stefan Wahlberg
Dagens Juridik, Jerker Öhrfeldt, Arbetsrättsbyrån.

Marion Ehmann, ledarskapskonsult och coach, 
Ingrid Klemensson och advokat Ulf Klemensson.

Tulin Gulözen, Christoffer Aav, Isabella Carneström
och Rosanna Eddin, studenter.

Chris Märlin och Sara zetterström.

Lovisa Lindahl, Moa Erikols och Evelina Jemtren. Thomas Blendow,BG-Group, Madeleine Leijonhufvud
och Stefan Wahlberg, Dagens Juridik.

Den 24 april presenterades årets upplaga av under-
sökningen Juristbarometern på Näringslivets hus i
centrala Stockholm. De juridikstudenter, notarier
och biträdande jurister som deltog i undersökningen
hade röstat fram Madeleine Leijonhufvud, kontro-
versiell debattör och pensionerad straffrättsprofes-
sor, till titeln Årets Jurist. 
Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg 

intervjuade Madeleine Leijonhufvud.  Hon berättade
bland annat om sitt arbete med att bilda opinion för
en ny lag om samtycke vid sex. Besökarna lyssnade
och vimlade. Snittar och vin serverades. Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg 

intervjuade Madeleine Leijonhufvud.

ÅRETS 
JURIST

2014
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LITTERATUR

Affärsjuridik
Årsbok Stockholm Centre
for Commercial Law 
Av Caroline Carlson med flera
Stockholm centre for 
commercial law

▶ Bland de upp-
satser som ingår i
samlingsvoly-
men: ”osanna
fakturor – några
bevisrättsliga
aspekter” av ca-
roline carlson,
”lex specialis in absurdum” av
Gustaf Sjöberg samt ”från ”att
tänka som en jurist” till ”att vara
en jurist”: några förslag till refor-
mering av juristprogrammet vid
Stockholms universitet” av Jes-
sika van der Sluijs och mauro
Zamboni.

Offentlig rätt
Offentliga tjänster 
i civilrättsligt perspektiv
Av Bertil Bengtsson
norStedtS Juridik

▶ Behandlar ak-
tuella frågor om
den enskildes
rättsskydd vid
olika offentliga
tjänster, exem-
pelvis sjukvård,
tandvård, utbild-
ning, barnomsorg, äldrevård och
offentlig information.

Rättshistoria
Justitia et Prudentia
Av Elsa Trolle Önnefors
Jure

▶ en reviderad
version av förfat-
tarens doktorsa-
vhandling från
2010. Visar hur
Svea hovrätt

hanterade testamentstvister
under perioden 1640-1690.

Svea hovrätt 400 år
Av Fredrik Wersäll med flera
norStedtS Juridik

▶ Jubileumsskrift
med en rad medar-
betare. till exempel
Johan hirschfeldt,
margareta
Bergström och lars
lindström.

Retorik
Vardagsmakt
Av Elaine Eksvärd
forum

▶ retorikexper-
ten elaine ek-
svärd har ställt
samman strate-
gier för att öka
det egna inflytandet i vardagssi-
tuationer - och för att bättre ge-
nomskåda andra när de försöker
göra detsamma.

Samhälle
Svensk Politik
Av Per T Ohlsson
hiStoriSka media

▶ Sydsvenskan-
profilen Per t
ohlsson ger en
heltäckande och
medryckande
odyssé i det
svenska politiska
landskapet. från
förlusten av finland 1809 fram
till i dag.

Samlarna
Av Gunnar Lindstedt
forum

▶ reportage som
skildrar konst-
världen och dess
aktörer, med
särskild tyngd-
punkt på svenska
förhållanden.

Efter fl era veckors arbete med utredningen av ett grovt rån i 
Luleå, har vi nu säkrat bevisning, slutfört förundersökningen 
och är redo för rättegång.

Tillsammans bidrar vi till rättssäkerheten – varje dag. 
Läs mer på www.aklagare.se

Vill du också 
att varje dag 
ska vara den 
viktigaste?
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RED. CAROLINE CARLSON,  
ARON VERSTÄNDIG & MÅRTEN SCHULTZ

Stockholm Centre 
for Commercial Law
Årsbok V

Stockholm Centre
for Commercial Law
Juridiska fakulteten
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JUSTITIA ET PRUDENTIA
Elsa Trolle Önnerfors

rättsbildning genom rättstillämpning:
svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690
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När Jens Lapidus böcker lanseras utomlands har översättarna
en avgörande roll.

Men kombinationen av slangord och juristtermer kan ställa
till problem.

– Min engelskspråkiga lansering försenades två år eftersom
översättningen inte höll måttet, säger han. 

AV  PETER JOHANSSON   | FOTO  ANNA-LENA AHLSTRÖM

KULTUR  |  LITTERATUR
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edan debuten med Snabba
cash 2006 har brottmåls-
advokaten Jens Lapidus bli-
vit en av Sveriges bäst säl-
jande författare – även inter-
nationellt. Hittills är hans
böcker sålda för översättning
till 30 länder. När han bör-
jade skriva hade han inga
förväntningar om att få en
internationell publik. 

– Inför den andra boken så
visste jag redan från början
att den skulle översättas. Jag
tror att det har påverkat mig
lite grann. Inte i språket jag
använder, men i viss mån i re-
ferenser, säger Jens Lapidus.

– Numera tänker jag att
boken måste kunna förstås
av en lite bredare krets än
stockholmare. Men jag kan
inte heller hålla stenhårt på
det. Ibland är en viss liknelse
den bästa. Då kan man inte
avstå bara för risken att folk i
Latinamerika inte ska förstå.

Kan du ge exempel?
– I första boken använde jag
referensen att någon ”var
hög som Kaknästornet”. En
liknande liknelse i en senare
bok är att någon ”är hög som
Burj el Khalifa”. En byggnad
i världen som är mer känd än
vad Kaknästornet är.  

Dessutom högre.
– Exakt. Det är inte alltid så
att det blir till det sämre bara
för att man väljer ett bredare
sätt att se på det.

– Fast rent tekniskt är inte
det här en översättnings-
fråga för varken Kaknästor-
net eller Burj el Khalifa över-
sätts ju. De orden är intakta 

För Jens Lapidus är över-
sättningen till engelska den
viktigaste. 

– Det är den enda jag verk-
ligen kan förstå. Sedan är den
grunden för en massa andra
översättningar. Japanska,
taiwanesiska, hebreiska, tur-
kiska – alla de översättarna
utgår från engelskan. 

Hur tänkte du när du insåg det?
– Det är tydligen ett ganska
vanligt förfarande. En text li-
der lite grann för varje gång
den översätts, men det är
svårt att hitta översättare på
de här språken.

Är du svår att översätta?
– Jag använder ett ganska
samtida språk. Det är viktigt
att hitta rätt ton. Sedan finns
ord på svenska som är ex-
tremt svåra att översätta.
”Gubbe” till exempel. Vad jag
förstår finns inte det ordet på
andra språk. Men jag låter
inte bli att använda det ifall
jag tycker att det passar. 

– I meningsbyggnaden föl-
jer jag inte alltid de vanliga
svenska prosareglerna med
predikat och subjekt. Jag kan
skriva mer baserat på ryt-
men, mer åt poesins håll.
Meningar som bara består av
ett ord. Kolonavdelningar.
Tvåordsmeningar staplade
på varandra. Det måste bli
det här flowet, den speciella
puls som jag vill ha.  

Bruket av slang ställer
också stora krav på översät-
taren.

– En vanlig svensk deckare
är i nittionio fall skriven på
ett gängse sätt med raka me-
ningar.

Inför lanseringen av Snabba
Cash valdes en meriterad
översättare med gott rykte,
som arbetade med boken i ett
års tid. 

– Men den versionen var
helt enkelt inte bra. Antagli-
gen borde jag eller någon ha
förstått att med ett så här
speciellt språk så måste man
ha kontroll. Stämt av efter 50
sidor och utvärderat – funkar
det här?  

S
Snabba Cash – Storbritannien.

Snabba Cash – Finland. Snabba Cash – Island. Snabba Cash – USA.

KULTUR  |  LITTERATUR
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»

Livet deluxe – Finland

Vad var problemet?
– Det�var�inte�den�rätta�käns-
lan,�inte�ett�kontemporärt
språk.�”C’mon�lads!”,�liksom.
Det�kändes�som�gammal�brit-
tisk�filmslang.�Men�det�var
säkert�helt�korrekt�översatt.�
Texten�användes�aldrig.�

I�stället�inleddes�sökandet�
efter�en�ny�översättare
– Det�blev�lite�diskussio-

ner�om�det,�det�är�aldrig�kul
att�slänga�en�hel�version.�
Processen�var�tidskrävande.
– Min�engelskspråkiga

lansering�försenades�två�år
eftersom�översättningen�inte
höll�måttet.�Till�slut�hittade

vi�en�ny�översättare,�Astri
von�Arbin�Ahlander.�Hon�har
översatt�alla�min�böcker�se-
dan�dess.�
Nu�var�dialogen�mellan

författare�och�översättare�en
helt�annan.�
– Jag�berättade�för�henne

vilken�musik�jag�lyssnat�på.
Vilka�författare�jag�inspire-
rats�av.�Vi�diskuterade�vilka
ord�jag�använde�och�hur�de
skulle�kunna�översättas.��
Vart�femtionde�sida�skickade

Det var inte den rätta känslan, inte
ett kontemporärt språk. ”C’mon
lads!”, liksom. Det kändes som gammal
brittisk filmslang. 
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AFFE AMFETAMIN Langarvokabulär

AINA POLISEN Förortsslang

ALLT-FUCKING-IHOP ALLTIHOP 
BADGEN LÄDERMÄRKE 
BATTLE RATTLE LJUDET AV KRIG 
CAESARFRILLA FRISYR 
FETING STOR MÄNGD
GYMTECHNO EUROTECHNO 
ISH-ÄNDELSER EFTER ADVERB
KLOSETTPUNDARE KNARKAR HEMMA
LASSEHYCKLERIET DET SVENSKA HYCKLERIET
MÅLLGAN FANTASIVÄN
RINKEBYSOUND BRYTNING 
SKJUTA UT SIG SJÄLV AVSLUTA
SLUT SOM ARTIST KARRIÄREN ÖVER
STICKAN SMAL PERSON
TVÄTTBOLAGEN TVÄTTAR PENGAR
ULTRABRAT ÖVERKLASSUNGDOM
ÖFVRE TJUSIG STADSDEL

—
LAPIDUS

LINGO
Ett litet urval av Jens Lapidus 
omfattande ordlista till hjälp 

för översättarna

• •

Förortsslang  |  Till exempel  klantig vilket blir
klantish, soft vilket blir softish och style som
blir stylish

Knarkar i hemmet eller 
undanskymd från andra.
Langarvokabulär

Ett barns imaginära vän, från de populära svenska barnböckerna
om Alfons (detta ord borde översättas till motsvarande begrepp
på annat språk)

Invandrarbrytning, 
förortsbrytning.
Förortsslang

Avsluta sina projekt
och sitt engagemang
Ej slang

Bolag som 
tvättar pengar

Någons karriär är slut, någons 
storhetstid är slut (har inte nöd-
vändigtvis att göra med artisteri)

Övre delen av Stockholm
= Östermalm, tjusig  fashionabel stadsdel.
Vanlig slang

Något som sägs till en smal person, en
sticka. Eller som sägs retsamt till någon
som inte alls är smal

Där luggen hänger 
ner och är rakt avklippt

Ljudet av soldater 
som drar ut i krig.
Amerikansk militärslang

Lädermärke 
på jenas

Ordet alltihop 
sammansatt
med fucking

Spelas
ofta på gym

52 | Legally yours | 3 | 2014
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hon en avstämning till för-
fattaren. 

– I början hade vi en lö-
pande dialog. Med tiden har
vi lärt känna varandra bättre.
nu behöver hon inte skicka
var femtionde sida. 

Två relativt välanvända
ord innebar extra stora pro-
blem i samband med över-
sättningen: ”svenne” och
”blatte”. 

– Svenne kan ju ha många
betydelser, dels en benäm-
ning på en etniskt svensk

person, dels på ”Svensson”
som uppfyller alla konven-
tionella förväntningar med
villa, hus, hund och whate-
ver. Till slut bestämde vi oss
för att behålla orden in i
översättningen. Nu heter det
”a sven” och ”a blatte”. Man
får förstå av kontexten. 

Inför den andra romanen -
”Aldrig fucka upp”– ställde
Jens Lapidus samman en 15
sidor lång ordlista där ord
och begrepp som förekom i

boken fick en förklaring och
sattes i sammanhang. – Jag
ville visa vad orden har för
vibb, för känsla. En del slan-
gord, som ”aina”, kan ha flu-
git under radarn på dem ifall
de bor utomlands. jag upp-
manade dem att maila eller
ringa när de hade frågor. 

Finns det mönster i vad de und-
rar om?
– Det kan handla om helt
andra saker än språket. 
Logikfel och liknande. ”Här

skriver du att det är en revol-
ver och två sidor senare att
det är en Smith & Wesson-
modell. Men det är ingen re-
volver.” De kan ha special-
kunskaper som jag saknar,
kanske har de just översatt
en bok av Jan Guillou eller
så. Då brukar jag tacka och
be förlaget anpassa till kom-
mande utgåvor. 

Är de juridiska termerna själv-
klara för dem?
– Det juridiska språket verkar

Förkortningar som Brb vet de ofta inte
vad det är. Ursprungligen hade jag inte
med dem i ordlistan. Jag tänkte aldrig på
det som svåra ord. 

Aldrig fucka upp – Finland. Aldrig fucka upp –Storbritannien. Aldrig fucka upp – USA. Livet deluxe –Spanien.

»
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VINNARE

ÅRETS
ADVOKATBYRÅ

2013
STORA 
KLIENTPRISET|

        

de ha koll på. men förkort-
ningar som *Brb och andra
begrepp som används i do-
mar vet de ofta inte vad det
är. Ursprungligen hade jag
inte med dem i ordlistan. Jag
tänkte aldrig på det som
svåra ord. Men där har jag
fått ändra mig. 

Hur viktig är resten av världen
för dig intäktsmässigt?
– Jag kan inte svara exakt.
Men det är viktigt.

Viktigare än den svenska mark-
naden?
– Samma nivå, skulle jag
säga. Holland, Spanien och
de nordiska länderna är vik-
tiga för mig. 

I sommar släpps Jens Lapidus
nya bok VIP-rummet. På
flera sätt en nystart efter den
avslutande ”Stockholm Noir-
trilogin”.
– Språket är lite mer nor-

maliserat. Det finns fortfa-
rande en Lapidusfeeling,
men jag har rört mig mer
mot mitten. det beror på ka-
raktärerna, språket styrs i
mycket av dem. Den ene är
en kille som suttit inne åtta
år men som bestämt sig för
att lämna kriminaliteten.
Den andra är biträdande ju-
rist på en boutiquebyrå. 
– Boken handlar bland an-

nat om utpressning, hot mot
mjuka mål. Jag vill skildra
brottslighet som inte tidi-
gare har beskrivits, eller som
är på uppgång.  

Hur går det att kombinera för-
fattandet med advokatverk-
samheten?. 
– Vi fick vårt tredje barn för
ett år sedan. Sedan dess har
jag skruvat ned på advokat-
verksamheten. Tidigare har
jag framföra allt varit advo-
kat, och skrivit i mån av tid.
det har blivit kvällar, nätter,
på flygplan och andra kons-
tiga platser. De flesta böck-
erna har skrivits under
ganska hattiga processer.
Men det senaste året insåg
jag att det inte skulle kunna
bli någon bok om jag inte
förändrade mitt arbetssätt. 

– Men jag vet inte om jag
kommer att fortsätta göra så
här, eller om jag snart kom-
mer att skruva upp advokat-
verksamheten igen.

Vad har du för mål just nu?
– Många kokainmål och en
hel del brott mot upphovs-
rätten. Åklagarna vill ju
pröva olika tekniker för att se
hur straffvärdena skiljer sig.
Snart har jag ett sådant mål i
HD till exempel. 

det har blivit kvällar, nätter, på
flygplan och andra konstiga plats-
ter. De flesta böckerna har skrivits
under ganska hattiga processer. »
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* Den för jurister självklara förkortningen
Brb orsakade huvudbry bland översät-
tarna. Lapidus fick förklara att det ska ut-
läsas Brottsbalken.
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BÖCKER + PREMIE
FÖR ENDAST

PORTO-FRITT!

UTAN MEDLEMSAVGIFT 
INGEN BINDNINGSTID
INGET KÖPTVÅNG!

Skicka ett SMS enligt följande för att 
tacka ja till medlemskap utan förplik-
telser:

Skriv KUNG [mellanslag] DITT PERSON -
NUMMER (10 siffror)[mellanslag]  
BOKSTAVEN PÅ DIN VALDA BONUS  
i ett SMS och skicka till telefon- 
nummer 72401. SMS-kostnad 5:-.

Du kan även anmäla dig på 
www.smb.nu/kung

Exempel: 
KUNG 681212-9911 B
Skicka till 72401

Moderna militära  
underrättelsefiaskon
352 sidor, illustrerad
Operation Barbarossa, Pearl Harbor, 
Singapore, Têt 1968, Yom Kippur 
1973, Kuwait 1991 med mera.

Kalixlinjen – Kalla krigets lås i norr
204 sidor, stort format
Det hemligaste av det hemliga  
Sverige under kalla kriget, här skulle 
Sovjetarmén hejdas.  Allt om försvaret 
i norr. Över 180 foton varav 110 i färg 
och femton kartor.

Lennart B.son Uller
Överste, ordförande i stiftelsen 
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

“Med ett medlemskap i 
SMB riskerar du ingenting. 
SMS:a nu!”

Du riskerar ingenting!
Du tackar enkelt nej till den månadsbok du inte vill ha via hemsida, mail eller 
telefon. Du kan gå ur när du vill. Kom ihåg att vi skickar ut särskilda e-brev 
för att påminna om sista svarsdag, så att du aldrig riskerar att få något 
du inte vill ha. Har du frågor? Ring medlemsservice på 0411-555 320.

Mycket kunskap finns bara i klubben!
De flesta böckerna erbjuds med ensamrätt för klubbens medlemmar, du kan inte 
hitta dem i bokhandeln eller på nätet.

Du har allt att vinna!
Du tar ingen som helst risk. Enda bokklubben utan medlemsavgift, ingen bind-
ningstid och inget köptvång! Vi påminner dig om sista svarsdag!

Kostnadsfri medlemstidning
Du får dessutom den hyllade medlems tidningen Pennan&Svärdet 
varje månad kostnadsfritt! (värd 588 kr/år)

“Olles 
brorsa”
Utmärkt vid  
kalla dagar!

A
SMS

Värd
149 kr!

+ VÄLJ DIN PREMIE!

Fullständigt integritetsskydd! Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek lovar att inte på några villkor lämna ut uppgifter om dig till någon utomstående. Personnumret behövs för att vi alltid ska ha din aktuella  
adress och som identifiering eftersom du beställer utan förskottsbetalning. Du betalar endast 98 kr (portot ingår) för välkomsterbjudandet (portofritt och mot faktura!). Sista svarsdag 30/7 2014.

Gå med i SMB – Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek – klubben för dig med verkligt militärhistoriskt intresse!

DU SPARAR

1 344 KR!

Värd
199 kr!

B
SMS

SMB:s fällkniv ”Alltid redo”
Överlevnad? Jakt? Falukorvskalas? 
Fällkniven ”Alltid redo” fixar biff-
en! Det finns många situationer då 
man har behov av en rejäl fällkniv.

      08:36
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YOUR NEXT TOUR AB          -DIN BÄSTA RESEKLUBB
Lill-Jans Plan 2  114 25 Stockholm                                        Tel: 08-611 51 50
info@yournexttour.com                                                                          www.yournexttour.com

 

FÖRETAG OCH FÖRENINGAR VI SKRÄDDARSYR ERA RESOR EFTER ÖNSKEMÅL!

OPERAFESTIVALEN PÅ ÖSEL, ESTLAND  21–25 JULI 2014 
Vi upprepar förra årets sommardestination till Estland och operafestivalen i KURESSAARE på Ösel. MOZART’S REQUIEM och Verdis DON CARLOS, 

Kiev Operans gästspel. Vi reser när den nordiska sommaren är som vackrast till gamla svenskbygder på Ösel (på Estniska SAAREMAA)

OPERAFESTSPELEN I VERONA, utfärd till Gardasjön och vindistriktet Valpolicella 
28 JULI–1 AUGUSTI 2014

På Arena di Verona upplever vi Verdis storslagna AIDA och Puccinis dramatiska TURANDOT. Operaciceron Johan Molander från Kungliga Operan.

OPERAFESTSPELEN I MACERATA, ITALIEN  7–11 AUGUSTI 2014 
Marche anses av många som den mest typiska och klassiska av Italiens regioner med sitt mångskiftande landskap och sin långa kust mot Adriatiska havet. 

Redan på 1600-talet upptäckte vår svenska drottning Kristina Marches skönhet och kulturella begivenheter. Två kvällar tillbringar vi på 
operafestivalen i Macerata, där vi får uppleva Giacomo Puccinis TOSCA och Giuseppe Verdis AIDA, nyuppsättning, på utomhusarenan Sferisterio.

Vi bor på det charmfulla förstaklasshotellet Gallery Hotel Recanati i medeltidsstaden Recanati, kallad ”poesins stad” eftersom poeten 
Giacomo Leopardi föddes här 1798. Reseledare Johan Molander som till vardags är verksam på Kungliga Operans regiavdelning.

LONDON OCH GLYNDEBOURNE 13–17 AUGUSTI 2014
Välkomna på sommaren till ett högklassigt musikevenemang. En upplevelse utöver det vanliga att se fram emot: Vi får vara med vid de världsberömda 
operafestspelen i Glyndebourne, dit vi exklusivt lyckats få biljetter och ”Proms-konserterna” (symfonikonsert) i Albert Hall, London. Årets föreställning i 

Glyndebourne är Mozarts LA FINTA GIARDINIERA. Den unge Mozarts nionde opera som också spelades på Drottningholm 1988. 
Det nya greppet i denna opera var att Mozart införde en blandning av allvarliga och komiska roller vilket gjorde att den fick ett positivt mottagande vid 

premiären i München 1775. Musikvärdar Johan Molander och Tomas Svendén.

MUSIK PÅ VARVET PÅ UNDERBARA LJUSTERÖ 
KUNGLIGA OPERAN GÄSTSPELAR FREDAG-LÖRDAG 29-30 AUGUSTI 2014

”Musik på Varvet” har på några få år etablerat sig som Ljusterös eget operahus med förnämliga föreställningar och stor musikglädje. Den konstnärliga ledaren, 
hovsångerskan Lena Nordin, får i år draghjälp av sin arbetsplats Kungliga Operan i Stockholm att arrangera en Operagala på temat ”Opera at the Movies” 

på fredag den 29 augusti och en halvscenisk uppsättning av Mozarts ”Trollflöjten” på lördag eftermiddag den 30 augusti. Hovkapellet under 
dirigenten Stefan Klingele medverkar förutom en lång rad solister från Operan. I år erbjuds en möjlighet att boka en paketresa med buss från Stockholm, 

övernattning på det trevliga Rastaborgs Skärgårdshotell, och fina biljetter till båda föreställningarna.

OPERAMÖTEN I PRAG 16–21 SEPTEMBER 2014
Prag, ”Den gyllene staden”, är inte bara en av Europas vackraste städer utan även en av de kulturellt mest högtstående. Inte minst vad gäller musiklivet. 
Staden som kan ståta med konstmuseer i världsklass och tre operahus. Vi besöker alla tre av dessa operahus för att njuta av Puccinis La BOHÈME 

på Statsoperan, Dvoráks RUSALKA på National teatern (Stora operan) och Mozarts FIGAROS BRÖLLOP på Estate theatre (Mozartteatern). 
Vi bor på femstjärniga Hotel Paris. Vi reser under sensommaren med Tomas Svendén som resevärd.

OPERARESA TILL BERLIN med den omfattande JULMARKNADEN i Berlin och 
TILLFÄLLE TILL INKÖP I BORDERSHOP MED ETT STORT UTBUD AV ”TAX FREE” VAROR

27 NOVEMBER –2 DECEMBER 2014
Vi reser med buss till världsmetropolen Berlin där vi får vara med om Bernsteins WEST SIDE STORY på Komische oper,  Gounods FAUST på 

taatsoper/Schillertheater  och i Berlins gamla konserthus spelar Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin Maurice Ravel under Maestro Mariss Jansons. 
I Berlin gör vi en stadsrundtur tillsammans med svensktalande guide där vi kommer att få se alla de omtalade monumentala byggnaderna.

I Danmark bor vi på trevligt Hotel i Köge, i Berlin på hotell beläget i hörnet Unter den Linden/Friederichstrasse. 
Naturligtvis äter vi god mat och dricker goda viner under resan. Resevärd Tomas Svendén.

56_60_Bakre_Bakvagn  2014-05-21  11.49  Sida 56



Legally yours | 3 | 2014 | 57

PÅ LAGLIG VÄG

Advokatfirman 
Cederquist

Josefine Waldenström, född 1988,
anställdes som
biträdande 
jurist med fokus
på tvistelösning
den 20 januari
2014. Josefine
kommer från 
juristprogram-
met vid Stockholms universitet.

Malin Ek, född
1988, anställ-
des februari
2014. Hon kom-
mer från jurist-
programmet vid
Göteborgs uni-
versitet och är biträdande jurist
inom finansiering.

Lisa Hjalmarsson, född 1986, 
började som 
biträdande jurist
hos Cederquist
den 17 mars
2014. Lisa, som
kommer närmast
från Solna tings-
rätt, är biträdande jurist inom kon-
kurrensrätt och upphandlingsrätt.

Frida Henkow,
född 1985, 
började hos 
Cederquist den
24 mars 2014.
Hon kommer
närmast från
Södertörns tingsrätt och arbetar
som biträdande jurist inom konkur-
rensrätt och upphandlingsrätt.

Henrik Lindstrand, född 1987, 
anställdes den
22 april 2014
som biträdande
jurist inom im-
materialrätt,
media. Han
kommer när-
mast från
Husqvarna AB.

von lode advokat ab

Thérèse Zinn,
26 år, påbörjade
sin anställning
som trainee hos
von lode advo-
kat ab den 3
mars 2014 och
är verksam
inom Corporate & Commercial-
gruppen samt byråns German
Desk. Thérèse tog sin juristexamen
vid Göteborgs Universitet i mars
2014 och kommer närmast från
uppsatspraktik på MAQS 
Advokatbyrå. Dessförinnan har hon
bland annat varit sommarnotarie
på Magnusson Advokatbyrå och
under ett studieuppehåll 2011-
2012 arbetat på telekomkoncernen
Ascom i Zürich/Washington D.C. 

G Grönberg 
Advokatbyrå

Charlotte 
Pehrsson,26
år, biträdande
jurist, påbörjade
sin anställning
hos G Grönberg
Advokatbyrå
den 7 april 2014.

Lämna uppgifterna på www.legallyyours.se
eller kontakta marcus.bouvin@blendow.se

Charlotte kommer närmast från
studier vid Lunds Universitet. 
Hennes verksamhetsområde är all-
män affärsjuridik med tyngdpunkt
på bolagsrätt och företagsförvärv. 

Fröberg & Lundholm
Advokatbyrå 

Hedvig Ekdahl,
jur kand. påbör-
jade sin anställ-
ning hos Fröberg
& Lundholm 
Advokatbyrå
den 1 mars 2014
och arbetar med
mark- och miljörätt. Hedvig kommer
närmast från Lunds universitet.

Arvid Sundelin,
jur kand. påbör-
jade sin anställ-
ning hos Fröberg
& Lundholm
Advokatbyrå
den 24 mars
2014 och arbetar med mark- och
miljörätt. Arvid kommer närmast
från Vattenfall AB.

Advokatfirman Delphi

Viktoria Rosén,
associate, på-
började sin 
anställning hos
Delphi den 8
april 2014. 
Viktoria kom-
mer närmast
från studier vid Handelshögskolan i
Göteborg och kommer främst att
arbeta i Delphis processgrupp med
fokus på arbetsrätt. 

Sofie Haggård Larsson, associate,
påbörjade sin
anställning hos
Delphi den 8
april 2014. Sofie
kommer när-
mast från
tingstjänstgör-
ing vid Söder-
törns tingsrätt och kommer arbeta
i Delphis processgrupp.

Lebenberg 

Mikaela Wallner,26 år, biträdande
jurist.  Under sin
studie tid har
Mikaela arbetat
som sommar-
notarie och haft
uppsatspraktik
på advokatfir-
man Lindberg &
Saxon. Hon har även varit golf-
instruktör och säljare. I april 2014
tog hon vid Uppsala universitet sin
juristexamen och anställdes i sam-
band därmed vid byrån. Här arbetar
Mikaela med arvsrätt och våra öv-
riga privaträttsliga områden. 

VILL DU OCKSÅ 
ATT ERA NYANSTÄLLDA 

JURISTER SKA 
SYNAS HÄR?

               
                                              T    

                                                                          www.yournexttour.com
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LARS ARRHED, advokat och delägare på Lindahl
lars arrhed skriver om stil och etikett och svarar på läsarnas frågor. Han är advokat och 
delägare på lindahl och leder sedan april Göteborgskontorets avdelning för varumärken 
och övrig immaterialrätt.  
lars arrhed bloggar regelbundet under www.advokatarrhed.se

Skoblock är ofta tu- eller tre-
delade för att komma ner i
skon. Sedan finns måttskru-
var i längd samt ofta löst tå-
parti, delade tår, för att
spänna ut vecken fram. När
man köper skoblock som
inte är lästade är det därför
av vikt att köpa rätt storlek.
Gå efter centimeter och inte
den standardiserade storle-
ken. Tänk på att för stora

skoblock töjer ut dina skor
men att de måste vara så
tighta att vecken pressas ut.

På grund av att ett skoblock
ska ha vissa kvalitativa
egenskaper för att vara väl-
fungerande är det omdebat-
terat vilket träslag det ska
vara tillverkat av. Det mest
omtalade är western red

cedar (WRC) men
vissa bespoketillver-

kare använder även
lönn, bok eller björk.

Träslaget ska vara hårt
för att inte ändra form

efter temperaturskillnad, ha
låg vikt och ha hög absorbe-
ringsförmåga.

THE TREE OF LIFE
western red ceder som använts
till skoblock, thuja plicata, ska
inte förväxlas med äkta ceder som
växer kring medelhavet. wrC
växer vid på de fuktiga delarna
kring nordamerikanska västkus-
ten. Det är ett mycket vackert
träslag som gärna används vid
både gammal och modern arki-
tektektuell design. 

I decennier har urinvånarna i
amerika kallat western red Ceder
för ”the tree of life” och har använt
det i sin helhet från bark till frö.
Det är ett mycket lätt träslag men
trots det ett av de uthålligaste

träslag som finns; ett fallet träd
ligger kvar i skogen i över ett år-
hundrande. 

anledningen till detta naturliga
preserverande fenomen är ett
ämne i träet som är giftigt för
nedbrytningssvampar. Denna an-
tibakteriella effekt och den doft
som träet avger tar bort de odörer
som ofta blir framträdande vid väl
använda skor. 

Den aromatiska doften som
anses som behaglig för människor
är däremot avskräckande för ma-
lar varför det även är populärt som
panel i garderober. 

Fråga:
Hej, jag har köpt dyra kvalitets-
stövlar med fint skinn och jag
putsar dem ofta men de håller
ändå inte formen utan ser redan
"gamla" och använda ut. gör
jag något fel eller är det något
jag missar?

Compliancespecialist

Svar:
Ögonen är själens spegel, sägs
det. Jag har en kompis som
forskar om bifidobakterier
som säger att det är tarmen
som utgör denna reflektion-
syta. Liknande referens-
punkter finns avseende valet
av bil, semesterort och hus-
djur. Själv menar jag att
det är på skorna du
bäst avgör en männi-
skas innersta väsen
och framför allt hur
bäraren väljer och vår-
dar sina skor.

Kvalitetsskor och kvali-
tetsstövlar i skinn har längre
livstid än personen som har
knutit dem runt sin fot. Om
de blir behandlade som de
förtjänar.

Att ge dem en omgång
med vax då och då för att ge
ytan på skinnet en ren och
vacker färg och inte låta
skinnet torka ut är föredöm-
ligt men knappast den livs-
förlängande vård de behöver.
Den stora boven i dramat är
inte regn och rusk eller sol,
utan du själv. Insidan av
skon får tåla stora mängder
svett och gör skons skinn
mjukt. Skinnet töjer och
veckar sig sedan av fotens
rörelser. När din sko sedan
får vila för natten torkar den
och krymper tillbaka till sin
ursprungliga storlek med de
veck som uppstått under
dagen. Dessa kan man inte
polera bort – de måste töjas
ut när skinnet fortfarande är
fuktigt. Detta görs genom

att skoblock placeras i skon
när den inte används. Ännu
viktigare är det med stövlar
som har för vana att vika sig
vid ankeln och få fula veck
av det. Dessa måste även
stadgas av ett stövelskaft för
att inte säcka ihop.

Först när skoblock och
stövelskaft är på plats och
vecken är uttöjda ska du
putsa dina skor eller stövlar.

Det viktiga är att skoblock
och stövelskaft kommer in i
skon direkt efter att de an-
vänts då dess primära funk-
tion är att absorbera den
fukt som finns i skinnet för
att sedan låta den torka till
sin ursprungliga form.

En del påstår att skor även
ska få vila efter att de an-
vänts. Det vill säga att man
inte ska använda samma par
skor två dagar i rad för att
skinnet ska få torka och
återfå sin ursprungliga
form.

För att få ut fukten an-
vänds skoblock tillverkade
av trä, vilket har god absor-
beringsförmåga. Skoblock av
plast eller lackat trä är där-
för inte att rekommendera.
Plastvarianten är dock ett
utmärkt val av reseskoblock
där funktionen endast är att
bibehålla formen så att inte
skon krossas av övrigt ba-
gage.

STIL

Fråga Lars Arrhed om stil,
vett och etikett i juristbranschen
Mejla : stil@blendow.se

▼SÅ HÅLLER DU SKORNA I FORM

▶ skaffa dig läderskor och läderstövlar av hög kvalité –
det syns, känns och lönar sig.

▶ rengör och låt skorna/stövlarna vila med nyttjande av
bra skoblock (kolla träslaget och 
se upp med spiralskoblock).

▶ smörj in och putsa skorna/stövlarna regelbundet.

foto: Carol r. Vanselow/aGe/tt
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Först ut med nätbaserad fortbildning! 

BG Institute introducerar e-learning.

Utbilda dig var du vill, 
när du vill och hur du vill. 

En ny dimension!

I juni månad lanserar vi Sveriges första godkända e-utbildning inom juridik. Ditt utbildnings-
intyg godkänns av Advokatsamfundet, vilket innebär att du kan genomföra dina utbildnings-
timmar var du vill och när du vill. Ett flexiblet och smart alternativ.
 BG Institute håller genomgående hög kvalitet på innehåll och utförande, vilket innebär en 
bättre upplevelse. Vår satsning på e-learning är inget undantag. Med de främsta föreläsarna på 
marknaden, i en professionell miljö, kommer vi under 2014 att presentera en rad nätbaserade 
utbildningspaket inom a�ärsjuridik, familjerätt, fastighetsrätt, processrätt och stra�rätt. Under 
kursens gång genomför du ett antal uppgi�er och besvarar frågor, vilket ligger till grund för det 
utbildningsintyg du erhåller e�er fullbordad kurs. Välkommen till en ny dimension.   

Läs mer och boka din virtuella kursplats  
på www.bginstitute.se

Blendow Group | Humlegårdsgatan 14 | 114 46 Stockholm | 08 579 366 00 | info@blendow.se | www.bginstitute.se    

Håll utkik e�er den här symbolen:
e-learning finns som alternativ.
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The Audi S1 Sportback with quattro.®

The power of small.

231 hk och 0–100 km/h på 5,9 sekunder.
Audi S1 Sportback 2.0 TFSI 231 hk quattro® från ca 309.000 kr. 

Bränsleförbr. blandad körning 7,3 l/100 km. CO₂ 168 g/km.

Audi S1 SB Legally Yours 210x272 indd   1 2014-05-12   09:34
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