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> Vi l.åter i dag Bertit
Burström, Munka-
Ljungby, ge sin syn påjåv,
frimureri och kåranda,
> Utrika Heindorff berät-
tar att det under Lördagen
är dags att ge btod.
> På nåista sidafinns det
fler intågg. Hår skriver
Martin Freij, Hel.singborg,
om "Den förtryclca kuF
turen". Tidningens chef-
rcdaktör Lars Johansson
ger ett svar dirckt.
> Med önskan om en
god da9.

en polG som agerat klander-
värt inte fir den sanltion han
örtjänar. Eller att en firsum-
lig/illojal advokat vare sig
prickas av etiknåmnden eller
behöver utge skadestånd i ldi-
entens kfuomä.

Lagakraftvunna tvistemål
mellaa missnöjd klient och
advokat har ett statistiskt ut-
fall på hundra mot noll i ad-
vokatemas favör, en konse-
kvens av en hundraårig
myndighets skyddande sub
jektivitetskultur. H:iri dv:iljs
olika former av kollegialt j äv
av elakartat slag.

Jäv, frimureri och kåranda
"Södertäljemål€f ' måste tas
om på gmnd av jäv! Debat-
tens vågor går diirför höga
om nämndemännens vara
eller inte vara.

Men i domstolama före-
kommer många former av
jäv, om iin dolda och med
negativa verkningar som
ingen nämndeman kan las-
tas för. Hela rättskedjan kan
vara "inmutad". Bet:ink vad
kårand4 skråviisen, frimu-
reri, samhällsställning samt
specialutbildning och kolle-
gialitet kan ställa till med,
när rätt ska skipas.

En öljdverkan kan vara att
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Jag har hört en domare
ltirmana "sina" nämndemän
att domstolen måste värna
sdrskiltom dem som arbetar
i rättsväsendet.

Alltså - chefsgrisarna bör
siirbehandlas positilt som
örmer iin andra, i linje med
George Orwells Djurfar-
men! Vill jurister i svenska
domstolar verkligen ha en
handplockad ojiimlikhet in-
för lagen? Sådant kan döljas i
en skickligt vintlad bal-
grundsredovisning i domen.

De enda tillfillen då poli-
ser, åJclagare, advokater och

y'rkesdomare behöver älgs-
las för en dom som är rätt-
{lirdig och går dem emot, är
när staten har drabbats av
skatteirsk, bedrägeri, fylleri
och trafi kförseelse etcetera.
Men det kan ta lång tid bero-
ende på samhällsstiillning -
20 år tog det mot den svek-
fulle tingsdomaren Folke
Lundquist. Uppförsbacken
är nästan lika lång fortfaran-
de när.någon ur folkdjupet
klagar.

Sä sluta upp med er sken-
helighet, ni som är verksam-
ma i rättsväsendet och sluta
hycklå om "rättshaveristel'

och att ni aldrig gör fel! För
det gör ni.

Visst ska lagens bokstav
om jäv gälla, men se då till
att rannsaka er sjdlva minst
lika grannlaga som ni nagel-
far nämndemännen. Många
m1'ndighetsbefryndade ju-
rister har genom vänskaps-
jäv (som borde kallas viin-
skapskorruption) och orätt-
mätig favorisering förorsa-
kat en hel del att gottgöra
och st?illa till rätta.

Bertil. Burström

^aunka,Ljungby{med erfarenhet som nåmndeman både
i tinqsrätt och hovrätt)
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