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Är du en rättshaverist? Är din meningsmotståndare en rättshaverist? I 69 tecken på att du är en rättshaverist av
Mårten Schultz & Magnus Frederiksen får du en checklista. Att ditt eller din meningsmotståndares beteende
någon gång överensstämmer med ett eller några av de tecken som följer gör dig inte nödvändigtvis till en
rättshaverist. Men om du känner att merparten bränner till så är du eller din fiende redan en fullfjädrad
rättshaverist.
I 69 enkla steg, med exempel och illustrationer, redogörs för den långsamma och vingliga vägen från
överstrykningspenna till bombbälte. Exemplen har Schultz hämtat ur sin egen och sina kollegors verklighet,
men givetvis är varje likhet med levande eller döda personer helt tillfällig.

Ur förordet:
Denna lilla framställning handlar om rättshaverister. Varför skriver man en bok om detta ämne? Anledningen
är att rättshaverister är ett ständigt samtalsämne bland jurister och bland andra som kommer i kontakt med
dem. Rättshaverism är en nagel i ögat på offentligheten och dess tjänstemän. (...) Syftet är förstås också att
underhålla. Rättshaverism är ett reellt problem, för såväl det offentliga systemet som för de människor som
blir rättshaverister.

Dessa problem förtjänar allvarliga överväganden och analys. Men det hindrar inte att det kan vara fruktbart att
betrakta rättshaverismfenomenet även genom ett humorns prisma. I bästa fall kan ett humoristiskt perspektiv
bidra till debatt också om allvarliga saker.
Mårten Schultz (född 1973) är professor i civilrätt och Sveriges ledande juridiska kommentator. Han utsågs
2012 till Årets Jurist och samma år till Årets lärare vid Stockholms universitet. Han grundade 2013 Institutet
för Juridik och Internet och är mycket synlig som krönikör och twittrare samt författare till en mängd böcker.
Magnus Frederiksen (född 1979) är frilansande illustratör och grafisk designer. 2008 gick han ut Forsbergs
skola och sedan dess undervisar han där i kreativitet och illustration. 2011 gav Vertigo ut hans gränslöst
uppskattade Erotisk Ritbok, och samma år kom även Skateboarding coloring book ut på Dokument press.
Pressröster om 69 tecken på att du är en rättshaverist:
"Då plötsligt smäller det till. När exemplet på rättshaveristens helt orimliga kostvanor dyker upp skrattar jag
högt. [...] En trevlig presentbok med igenkänning och humor." - Aftonbladet
"I den underhållande '69 tecken på att du är en rättshaverist' går Mårten Schultz, professor i civilrätt, igenom
karakteristiska drag hos subkulturens medlemmar. Magnus Frederiksens svärtade form och illustrationer
understryker både humor och allvar." - UNT
"Boken är perfekt som middagsbok eller som coffeetablebok att lyfta fram kännetecken som ligger nära en
själv eller andra." - Västerbottens-Kuriren
Nu ger Vertigo forlag ut en ritbok for vuxna, med 100% snusk som kommer att fa manga att dra pa
smilbanden. 69 tecken på att du är en rättshaverist

