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HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BIL & BOSTAD

Advokaten Agneta
Agneta Gustafsson är advokat vid Advokatbyrån Nywa. I Bil & Bostad
förklarar hon varannan vecka juridiska ord och begrepp samt svarar
på läsarnas frågor om juridik, främst om avtalsrätt och bostadsköp.

Bilar från A till Ö
Varför heter bilarna som de gör? Umeås största bil- och språknörd, Fredrik Andersson, söker svar på denna och andra frågor
i en faktafylld artikelserie om gamla och nya bilar.

Vad är cogitationis poenam nemo
patitur?
Cogitationis poenam nemo patitur är en
straffrättslig princip som innebär att ingen
person ska straffas för enbart en intention. För att en gärning ska vara brottslig
krävs en straffbar gärning eller en straffbar
underlåtenhet.
När personen inleder den brottsliga gärningen genom att till exempel införskaffa
någonting som är ägnat att användas vid
brottet kan denne ha gjort sig skyldig till
kriminaliserad förberedelse till brott. Som
exempel kan nämnas att en person som är
hemma och funderar på hur man framställer narkotika inte kan anses ha gjort sig
skyldig till brott. Om personen däremot
tar sin plan vidare och införskaffar de
behövliga kemikalierna för framställning
av narkotika kan det vara förberedelse till
narkotikabrott.
Cykel = fordon = försiktighet
Jag går, cyklar och kör bil och skulle vilja
vädja till alla som är i trafiken att vi alla ska
visa respekt och hänsyn till varandra. Av
trafikförordningen framgår bland annat att
alla trafikanter för att undvika trafikolyckor
ska iaktta den omsorg och varsamhet som
krävs med hänsyn till omständigheterna.
Fordon får inte framföras av den som på
grund av till exempel sjukdom, uttröttning
eller alkoholpåverkan inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt. En trafikant
ska också uppträda så att han eller hon inte
i onödan hindrar eller stör annan trafik.
Självklart ska trafikanten följa anvisningar
såsom vägmärken och trafiksignaler.
Cyklisten ska hålla sig på höger sida
av vägen, om det inte finns cykelbana. En
cyklist som färdas på väg är inte bara en
trafikant som ska följa trafikreglerna, utan
cykeln är även ett fordon i lagens mening.
Detta innebär att cyklister till stor del ska
följa samma bestämmelser som gäller för
bilförare.
Vidare gäller att bilförare ska respektera
cyklister, visa hänsyn och iaktta försiktighet.
Till exempel vid bilförares omkörning av tio
cyklister, så är det tio fordon som bilföraren
kör om. Självklart förutsätter omkörningen
god sikt och kan inte ske i kurva eller innan
backkrön. Vidare ska avståndet till framförvarande fordon (cykeln) anpassas så att det
inte finns risk för påkörning om cyklisten
vinglar till, saktar in eller stannar.
Sammanfattningsvis gäller att alla trafikanter, såväl bilförare som cyklister, har
att följa trafikregler och iaktta försiktighet i förhållande till andra för att undvika
trafikolyckor.
Vad är censur?
Censur innebär att en myndighet eller ett
annat allmänt organ granskar eller förbju-

der vissa framställningar från att spridas
till allmänheten. Även att staten hindrar en
publicering på grund av dess innehåll genom till exempel höga skatter, administrativa hinder och omfattande tillståndskrav
kan anses utgöra censur.
För att yttrandefrihet ska anses råda i
ett land krävs att det finns ett förbud mot
censur. I Sverige finns förbud mot censur i
våra grundlagar, yttrandefrihetsgrundlagen
och tryckfrihetsförordningen.
För att det ska vara fråga om censur är
det avgörande att den statliga kontrollen
sker innan publicering av framställningen.
Statliga myndigheters granskning i efterhand omfattas inte av begreppet censur. I
tryckfrihetsförordningen är censurförbudet
ovillkorligt vilket innebär att en skrift,
till exempel en tidning eller bok, inte före
tryckning får granskas av en myndighet
och att förbud mot tryckning inte får förekomma. Censurförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen avser framställningar som sker
i radio, tv och biografer med mera.
Från censurförbudet finns vissa undantag, till exempel biografcensur för barn. För
att skydda barn från filmer som kan vara
till skada för deras välbefinnande ska alla
filmer som visas på biograf för barn under
15 år granskas av Statens medieråd.
Trots censurförbudet kan innehållet i en
framställning vara brottsligt. Om innehållet till exempel utgör olaga hot, förtal eller
hets mot folkgrupp kan det föranleda åtal
och ingripanden av staten i efterhand.
Genom denna ordning bibehålls tryck- och
yttrandefriheten, då innehållet i skriften
kan komma till allmänhetens kännedom,
men det finns möjlighet för staten att hindra fortsatt spridning av olagliga framställningar.
Innan tryckfrihetsförordningen antogs år
1766 förekom censur. En person med titeln
censor läste då igenom och godkände allt
som skulle ges ut i tryck i Sverige. Censorn
tillsåg att texterna var av ”god kvalitet”,
skrev om andras texter och kontrollerade
att det inte såldes böcker med ”opassande”
innehåll, såsom kritik mot kungen. I vissa
andra länder förekommer tyvärr fortfarande på 2000-talet censur.
Jag avslutar med ett citat från den brittiske
biografiförfattaren Evelyn Beatrice Hall
med pseudonymen S.G. Tallentyre (18681956), ofta tillskrivet Voltaire: ”Jag delar
inte dina åsikter, men jag är
beredd att dö för din rätt
att uttrycka dem.”
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Har du en fråga? Skriv till Agneta!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal,
skicka din fråga till Agneta på e-postadressen advokaten@nywa.nu.
Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.
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Om juridiska begrepp
på bokstaven C
I tidigare krönikor om juridiska
begrepp på bokstaven C har jag berört
condictio indebiti, culpa, cassis de dijon,
ce-märke, casus, casusskada, casus belli,
caveat emptor, caveat venditor, cykelvett,
civilprocess samt code civil. Krönikorna
finner du på www.nywa.se samt
www.bilobostad.se.
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Deep Sanderson 301 Coupe från 1962,
en av de bilar som racingföraren Chris
Lawrence tagit fram.

Bilen Monica fick sitt namn från
Monique Tastevin.

Deep Sanderson –
racing och ragtime
Tänk dig att du är en racerförare som
skapar ditt eget racerbilsmärke. Du vill
förstås ge din skapelse ett passande
namn. Vad kan väl då vara mer lämpligt
än att kombinera din ena förälders favoritmelodi med den andra förälderns
efternamn som ogift? Min racerbil skulle nog heta Alptoppens ros Almeling.
Vad skulle du kalla din?
Christopher J. Lawrence (1933-2011)
föddes i Slough, i det engelska grevskapet
Berkshire, som enda barnet till Joan och
William Lawrence. Han utbildade sig till
ingenjör på den brittiska marinens tekniska
högskola i Devon. Från fadern ärvde han
ett intresse för motorcyklar, men Christopher skulle senare komma att fokusera på
fordon med fler hjul än två. Han övertalade sin mor att köpa en bil åt honom – en
trehjulig Morgan utan backväxel. År 1952
deltog han i sin första biltävling och körde
då en äldre MG med 750-kubiksmotor.
Nästa steg blev att bygga ihop sina egna
tävlingsbilar av MG-delar. 1957 tävlade
han med en specialbyggd MG som han
satte ihop i en källare i London. När den
var färdig upptäckte han att den var för
stor för att det skulle gå att få ut den i ett
stycke, så han plockade isär den, bar ut
delarna på gatan och monterade ihop dem
igen. 1958 köpte han en Morgan Plus 4
som han trimmade och tävlade med i tvålitersklassen på Le Mans 1962. Han vann
klassen men det var ändå som om det inte
var nog – han ville ställa upp i tävlingen
med en egentillverkad bil.
Djup tanke
I början av 60-talet grundade han ett
företag som trimmade Triumph-motorer
och tillverkade tävlingsbilar. Företaget
hette Lawrence Tune. Det engelska ordet
tune kan betyda både ”trimning” och
”melodi” vilket passar bra eftersom det
bilmärke som Lawrence Tune tillverkade
fick sitt namn – åtminstone delvis – från en
melodi. Bilmärket hette Deep Sanderson
och Lawrence uppges ha uppfunnit namnet
genom att kombinera sin far Williams favoritmusikstycke – Deep Henderson – med
det efternamn som modern Joan bar som
ogift – Sanderson. Deep Henderson är en
jazz/blues/ragtimelåt som skapades i mitten
av 1920-talet av den amerikanske musikern
och kompositören Fred Rose (född 1897
eller 1898, död 1954). Sångtexten handlar
om en person som känner en djup längtan
hem till en plats som heter Henderson. Det
finns förstås flera ställen som heter Henderson, men med tanke på att Rose föddes
i Evansville, som ligger på andra sidan
Ohio-floden räknat från staden Henderson
i Kentucky, USA, verkar det mest troligt att
det är Kentucky-staden som kompositören
hade i åtanke.

Chris Lawrence tävlade själv med sina
Deep Sanderson-racerbilar, bland annat
på Le Mans 1963 och 1968. Lawrence
konstruerade också lyxsportbilsmodellen
Monica på uppdrag av den franske affärsmannen Jean Tastevin (1919-2016), som
uppkallade bilen efter sin fru, Monique
Tastevin (född 1940). Att skapa Monica
var ingen dålig prestation av Lawrence
med tanke på att han ”bara” hade byggt
racerbilar tidigare – och med tanke på att
han under processens gång fick tampas
med ingenjörerna i det franska företaget
som skulle serietillverka den färdiga bilen.
I sin dödsruna över Chris Lawrence i The
Guardian 2011 berättar den brittiske
författaren och journalisten Martin Buckley
att de franska ingenjörerna ofta klagade på
Lawrences konstruktion och sade att bilen
blev ”alltför engelsk”. När bilen var färdig
för serieproduktion 1974 hade det nyss
varit oljekris, vilket påverkade efterfrågan
på den 1,8 ton tunga bilen med 5,6 liters
V8. Endast några tiotal Monicor byggdes
sammanlagt.
Otäck olycka
I mitten av 70-talet for Lawrence västerut,
till Kalifornien, där han startade firman
Lawrence Tune West, som sysslade med
att ställa i ordning engelska sportbilar
inför olika veteranbilstävlingar. På 90-talet
återkom han till Storbritannien där han
konstruerade bilar för sportbilstillverkaren
Marcos. 1996 började han göra detsamma
för märket Morgan, där han bland annat
var med utvecklade Morgan-modellen
Aero 8 samt hjälpte märket att ställa upp i
olika biltävlingar. I juli 1996 var han med
om en olycka vid Anderstorp (inte Skellefteå-stadsdelen utan racerbanan utanför
Gislaved). I samband med att han skulle
laga sweet chili-kyckling till racingteamet
råkade han skära sig i fingret.
År 2008 utkom Lawrences självbiografi
Morgan Maverick. Boken verkar inte finnas
på svenska, men titelns maverick betyder
ungefär ”någon som gör saker på sitt eget
sätt”. Ordet kommer
från en jordägare i
Texas, Samuel A. Maverick (1803-1870),
som vägrade märka
sin boskap.
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