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Till följd av tingsrättens föreläggande 2002-09-09 återkallas härmed min 
stämningsansökan daterad 2002-06-27 med omedelbar verkan. 
 
Bidragande orsak till beslutet är lagmannens indirekta hot om straffansvar enligt BrB 
såvida mina anklagelser vidhålls om att inblandade advokater förfarit trolöst och 
illojalt. Detta oaktat alla bevis som styrker aktivt vilseledande under tre år, grov 
åberopsunderlåtelse jämte brott mot överenskommelse om uppdragets utförande 
samt därutöver medvetet undertryckande av de mest anmärkningsvärda 
omständigheterna rörande advokatkollegans handläggning.  
Tingsrätten gör därutöver gällande att grund saknas för yrkat skadeståndsansvar mot 
Sven Jernryd. I avsaknad av närmare motivering synes en anledning vara, enligt ett 
osignerat och odaterat PM från Lunds tingsrätt, att Högsta domstolen funnit att 
återförsäljaravtalet inte innefattade skadestånd som sanktion. Lunds tingsrätt gör 
därvid en mycket allvarlig vantolkning som skulle innebära att allmänna 
rättsgrundsatser och principen om pacta sunt servanda inte gäller i liknande avtal vid 
avtalsbrott genom dolus eller culpa.  Fakta är däremot att HD enbart bedömde hur 
”garantiklausulen” 3.1 i avtalet skulle tolkas samt att HD i såväl dom som betänkande 
pekade på betydelsen av aktivitetsklausulen 5.1.  
Redan innan svaranden delgivits och lämnat svaromål intar tingsrätten den 
förbluffande ståndpunkten huruvida vilseförande förekommit att ”Jernryd i detta 
avseende hade bättre omdöme än Burström”.   
Genom domstolens inställning inträffar den absurda situationen att den som uppträtt 
korrekt och oklanderligt, inte får komma till sin rätt utan riskerar bestraffning om han 
för sin talan med öppna kort mot bevisligen försumliga advokater.  
Det finns skäl befara att jag inte kommer att få en rättvis rättegång i Lunds tingsrätt, 
åtminstone inte under medverkan av Sven Jernryds Rotary-broder Karl-Olof Lidin. 
 
Jag hemställer om att ett exemplar av stämningsansökan med bevis returneras. 
 
Munka-Ljungby 2002-10-16 
 
 
 
Bertil Burström 
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