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Referent, professor Peter Lødrup, Norge:

Referenten Lødrup inledde med att konstatera att de nordiska juristmötena har
haft en viktig roll på familjerättens område sedan det första mötet i Köpenhamn år
1872. Diskussionen på dessa möten har varit en grund för det nordiska samarbe-
tet. Alla känner vi till den harmoniserade nordiska rätten om äkta makars egen-
domsförhållanden från 1920-talet. Nästa skede var på 1950- och 1960-talen men
då var det mest detaljer som diskuterades. Efter detta kom följande skede på
1970- och 1980-talen med svenskarna i ledning. De betonade att äktenskapsrätten
måste genomgå en grundlig reform på grund av förändrade familjeförhållanden.
Detta projekt ledde dock inte till något samnordiskt resultat och i dagens läge står
de nordiska ländernas familjerätt längre ifrån varandra än den gjorde på 1920-
talet. De radikala direktiven på 1970- och 1980-talen som satte spår i den svenska
rätten har påverkat den övriga nordiska rätten minimalt. Det faktum att den
nordiska familjerätten, arvsrätten och successionsrätten har glidit ifrån varandra
är även orsaken till att referenterna är här idag. De fick ett mandat från den
nordiska ministerkommittén att se över äktenskapsrätten och arvsrätten och ut-
vecklingen på dessa områden.

Referent, professor Anders Agell, Sverige:

Referenten Agell började sitt anförande med att berätta om det uppdrag han,
Linda Nielsen och referenten Lødrup fick av den nordiska ministerkommittén år
1998. Han presenterade även de andra medlemmarna i projektgruppen, Svend
Danielsen och Urpo Kängas, och berättade att materialet från undersökningen har
resulterat i två böcker, en om äktenskapsrätt av referenten Agell och en om
successionsrätt av referenten Lødrup. Vidare berättade han vilka ämnen de har
koncentrerat sig på och hur intressant detta rättsjämförande arbete varit. Den
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sammanfattade rapporten finns med i redogörelsen for det nordiska juristmötet
(Dell).

Skälen för lagharmonisering åberopades i direktiven för undersökningen. Till
dessa hör bland annat att lösa de praktiska problem som uppstår på grund av olika
nordiska regler då en person flyttar från ett nordiskt land till ett annat. Vid
äktenskapsskillnad eller en persons död kan följderna bli väsentligt olika beroen-
de på vilket land parterna bor i. Detta kan vara överraskande för en part som
flyttat till ett nytt land kort före t.ex. en skilsmässa och som därvid märker att helt
andra regler plötsligt gäller. Ett annat skäl för lagharmonisering är det europeiska
perspektivet. Det finns vissa önskemål att inom EU ge sig på den materiella
familjerätten som tidigare varit orörd. Om en sådan utveckling sker skulle det ur
nordiskt perspektiv vara bra om de nordiska länderna kunde tala med en mun.
Ytterligare ett skäl för nordiskt samarbete är att det i alla länders rätt både finns
goda och dåliga lösningar och att man utgående från dessa kan lära sig av
varandra och få fram goda regler. För detta krävs noggrann analys och rättslig
jämförelse. Vidare finns det ett skäl som inte finns med bland de s.k. officiella
argumenten. Det är att om man genom en harmonisering av äktenskapsrätten kan
göra äktenskapet mera attraktivt, så kanske en del är vunnet för att öka giftermåls-
frekvensen om man propagerar för det.

Strategierna för en eventuell lagharmonisering behandlas även i rapporten.
Den ambitiösa strategin skulle vara att samordna grundläggande principer i större
utsträckning än för närvarande och med de utgångspunkterna harmonisera så
mycket som möjligt även i övrigt. Den mindre ambitiösa strategin skulle vara att
ta upp en del praktiskt orienterade regler där skillnaderna kan förefalla vara
onödiga, t.ex. vissa formkrav som kunde vara lika i alla nordiska länder. Ur
politisk synpunkt är beslutsläget just nu att justitieministrarna vid sitt möte på
Svalbard i juni fick en kort föredragning om projektet. På mötet uttalade man sig
mycket positivt om inriktningen. Den svenska justitieministern som var föredra-
gande sade att bevarandet av den nordiska rättsligheten är av mycket stort värde.
Man betonade både önskemålen om att undvika praktiska nackdelar och det
europeiska perspektivet. Hur mycket som är läpparnas bekännelse återstår att se.
Nu är böckerna och tankarna om ändrings- och förbättringsmöjligheter överläm-
nade till departementen, dock inte ännu i tryckt form. Den så kallade ämbetsman-
nakommittén under ministrarna i det nordiska rådets regi har givis ett uppdrag, att
till justitieministrarnas möte nästa år studera våra böcker och förslag närmare för
att då ta politisk ställning till om man skall gå vidare. Den politiska nordiska
viljan att stifta gemensamma nordiska lagar är helt avgörande för om några
positiva resultat nås eller inte. En intressant fråga är också om jurister, t.ex.
företrädda här vid nordiska juristmötet, är positiva till ett så skisserat nordiskt
harmoniseringsförsök.

En svårighet vid lagharmonisering kan vara att ett par av lagarna inom den
nordiska familjerätten är väldigt unga. Detta kan leda till en viss motvilja mot att
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försöka sig på en harmonisering. Min åsikt är dock att reglerna skulle kunna bli
bättre än för närvarande om man vågade sig på ett sådant experiment. Härmed
avslutas med slagordet "nu eller aldrig". Skulle den europeiska utvecklingen
innebära att det börjar komma direktiv på detta område är ju möjligheterna större
att de nordiska länderna ställs inför lösningar som man i själva verket inte vill ha.
Då är det kanske bättre att börja på egen hand.

Eftersom det ämne som behandlats i rapporten är så väldigt stort kan det här
endast bli aktuellt att ta upp vissa speciella frågor. En intressant fråga är proble-
matiken kring begrepp och termer i den nordiska terminologin. Juridiska kommit-
téer har i alla länderna sedan länge kritiserat terminologin "fælleseje" och "sære-
je" i de västnordiska länderna som allt för lätt kan blandas samman med det så
kallade "sameje" som betyder samäganderätt i motsats till fælleseje som betyder
ett dolt giftorättsanspråk med tanke på äktenskapsupplösning. Svaret från politi-
kerna har alltid varit att en invand terminologi har sitt värde och att det är bra att
behålla den. I Norge har man gjort en del ändringar men Danmark och Island
håller fortfarande kvar sin gamla terminologi. I Sverige talar man om giftorätts-
gods och enskild egendom, men man har tagit bort termen giftorätt. Finland har,
som i flera andra hänseenden, varit mest intresserad av en rättvisande terminologi.
Där har man avskaffat termerna giftorättsgods och enskild egendom och talar
enbart om egendom i vilken det finns giftorätt respektive inte finns giftorätt. Man
kunde exempelvis ha en terminologi där fælleseje kallas för delningsegendom och
særeje kallas för sidoegendom.

När det kommer till uppdelning av makarnas tillgångar är den västnordiska
terminologin skifte medan man i Sverige använder termen bodelning och i Fin-
land termen avvittring. Termen bodelning är lömsk, för den ger intryck av att det
finns ett bo som skall delas upp. Men så är det knappast idag utan grundidén är att
den förmögnare maken som har mest delningsegendom ska avstå egendom till
den andra maken. Detta uppmärksammade man efter tyskt påpekande i Finland på
1920-talet och ändrade terminologin till avvittring. Slutligen har vi termen oskif-
tat bo när en make har dött, som motsvaras av fri förfoganderätt för efterlevande
make i Finland och Sverige. Termen oskiftat bo är olämplig och låser lösningarna
allt för mycket eftersom oskiftat bo har blivit en arvsrättslig rättighet. Det är alltså
inte fråga om att man ska sitta kvar i egendomen som man hade som fælleseje när
man var gift.

Den viktigaste frågan är vad som bör vara delningsegendom. Eftersom vi idag
har många skilsmässor är den nuvarande lösningen - att all egendom är delnings-
egendom oavsett när eller hur den har förvärvats - inte längre övertygande. Det
finns idag behov att göra undantag från den långtgående delningsrätten av all
egendom oavsett när den förvärvats, särskilt efter kortvariga äktenskap. Men
enkelheten bestämde den lösning vi ännu har. Avtalsmöjligheten har också åbero-
pats. I Sverige har man sagt t.ex. att den allmänna likadelningsprincipen är så
enkel att något bättre alternativ inte finns och att den som vill något annat kan
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alltid avtala om en annan lösning. Då förhåller det sig enligt vår mening med
avtalsargumentet på samma sätt som med testamentsargumentet. För det är klart
att den som vill ha avvikelse från vad som gäller enligt lag om delningsegendom
bör kunna skriva ett avtal om detta. Dessutom är det är klart att den som vill skriva
ett testamente för att avvika från lagens arvsregler bör kunna göra det. Men det
förhållande att man alltid kan avtala något annat än vad lagens dispositiva
regler innebär har i stort sett inget argumentationsvärde alls när man avgör
vad som skall vara den grundläggande regeln. Den grundläggande regeln bör
fastställas utifrån förhållandet att det inte finns något avtal eller testamente.
Utvecklingen har ju medfört att vi har fatt jämkningsregler och dessa varierar i de
nordiska länderna.

Skäl för en omläggning kan vara att det är svårt att se något ändamålsskäl, som
på ett avgörande sätt skulle motivera att makar har rätt att dela sådan egendom
man ägde när man gifte sig. Den har ju inte tillkommit genom äktenskapet.
Därmed bör den naturliga utgångspunkten vara att endast egendom som har
förvärvats under äktenskapet är delningsbar. Man kan diskutera om det skall
finnas något delningsanspråk överhuvudtaget. Jag tror, av skäl som jag inte ännu
har utvecklat, att detta skulle vara att gå för långt. Delningsrättens ändamål kan
bäst förklara att man delar egendom förvärvad under äktenskapet. Enkelheten i
det nuvarande systemet bör inte styra själva ändamålet.

I fråga om arv och gåva som en make har erhållit från tredje man är också den
gällande utgångspunkten att den erhållna egendomen är giftorättsgods, såvida
inte tredje man ställt upp ett villkor i gåvan eller testamentet om att egendomen
skall vara gåvomottagarens enskilda egendom. Men frågar man de flesta föräldrar
vad deras uppfattning är i det fall att de skänker bort egendom till sina barn, så
önskar nog de allra flesta föräldrar att gåvan skall vara enskild egendom för
barnet. Så är dock inte lagens huvudregel utan det krävs ett villkor. När det gäller
gåva till make bygger lager på fel presumtion. Den naturliga presumtionen är att
egendom skall vara enskild även utan villkor.

Ytterligare ett skäl att begränsa delningsrättens område är ökningen av antalet
omgiften mellan människor i mogen ålder. Dessa människor har ofta barn var för
sig och dessutom större tillgångar när de gifter sig än vad yngre makar brukar ha.
Inte minst med tanke på dessa makars barn går det för långt att delningsrätten utan
vidare omfattar egendom som man hade före äktenskapet. Också behandlingen av
pensionsrätter underlättas avsevärt om man inte i en delning tar med sådana
pensionsrättigheter som förvärvats före äktenskapet utan begränsar eventuella
delningsanspråk till vad man skaffat under äktenskapet.

Vi tror också att behovet av avtal genom äktenskapsförord kan komma att
minska om man övergår till en ny princip. En annan sak är att det kommer att
finnas behov av avtal i alla fall. Konsekvenser av en omläggning av det skisserade
slaget blir också att man i en del nordiska länder kan komma ifrån skillnader i
jämkningsregler mellan dödsfall och skilsmässa när det gäller hur man skall dela
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upp delningsegendomen. Istället blir en annan fråga avgörande, nämligen om
egendom som finns vid en skilsmässa eller ett dödsfall kan föras tillbaka på
egendom som make ägde vid giftermålet.

Referent, professor Peter Lødrup, Norge:

Referenten Lødrup redogjorde i sitt inlägg för arvsrätten i Norden utgående från
en sammanfattning av den ovannämnda rapporten (se s. 67-85 i Del I). Han
betonade som sin grundsyn att nordisk rättsenhet har ett egenvärde. Arbetet hade
visat att det är mycket svårt att tränga in i ett annat lands rätt, även om man har
grundliga kunskaper om sin egen rätt. Han ställde frågan om vi har så olika
kulturtraditioner och värderingar att olikheterna måste vara markerade.

Först behandlade han frågorna kring laglotten (norska: pliktdel, danska:
tvangsarv) och hur dessa regler varierar i de nordiska länderna. Här tog han upp
skillnaderna i grunderna för laglottens storlek och vissa frågor kring uträkningen
av laglotten. Han behandlade de kalkylerade tilläggen i uträknandet av laglotten,
såsom gåvor för dödsfalls skull och favoriserande gåvor.

Referenten Lødrup redogjorde vidare för skillnaderna mellan de nordiska
länderna beträffande reglerna om avkortande av gåva till bröstarvingar. I Finland
och Sverige är presumtionen att de skall avkortas, i Danmark, Norge och Island
säger man tvärtom. Vilken lösning som är bäst kan man då fråga sig.

Härefter presenterade referenten Lødrup ett par utgångspunkter beträffande
efterlevande makes ställning. Först behandlades den situation att det finns gemen-
samma bröstarvingar och giftorättsgods. Reglerna för denna situation i de olika
nordiska länderna jämfördes och referenten Lødrup konstaterade att detta visar på
oliktänkande i länderna. Finlands och Sveriges system skiljer sig t.ex. mycket,
men båda länderna påstås leva lyckligt med sin lösning.

Referenten Lødrup tog vidare som ett illustrerande exempel upp skillnaderna
mellan systemen i de nordiska länderna beträffande efterlevande makes ställning
om den avlidne hade egna barn. Även här finns det många olikheter. Sveriges och
Finlands regler skiljer sig överraskande mycket från de danska, norska och
isländska. Reglerna om den efterlevande makens ställning i Sverige och Finland
är således mycket främmande för västnordisk rätt. Island har även en speciell
regel om att det i ett testamente kan bestämmas att den efterlevande maken skall
sitta i oskiftat bo med den avlidnes barn. Grundläggande är också den självständi-
ga arvsrätt efterlevande äkta make som inte kan/vill sitta i oskiftat bo har, medan
efterlevande som i Sverige inte kan överta boet med fri förfoganderätt inte har
någon arvsrätt efter den avlidne - situationen är praktisk där den avlidne efterläm-
nar egna barn (særkullebarn). Som även referenten Agell sade är det västnordiska
oskiftesinstitutet enligt referenten Lødrup moget för rättshistorien. Samma rättig-
heter kan uppnås på annat sätt utan att ha etiketten "oskiftat bo" på det.

Vidare gick referenten Lødrup in på reglerna om testamenten. Här finns även
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flera betydande olikheter i de olika nordiska länderna och detta blev belyst med
exempel.

Konklusionen är enligt referenten Lødrup att harmoniseringen har betydande
praktiska fördelar, inte minst för rättssäkerheten för de nordbor som flyttar inom
Norden. En annan viktig synpunkt är att det är kvalitetsskillnad mellan våra
länders regler och att dessa skillnader bör analyseras för att man sedan skall
kunna harmonisera reglerna och komma fram till ett kvalitetsmässigt bättre lag-
verk. Harmoniseringen förutsätter också reform. Avslutningsvis erkände referen-
ten Lødrup att han inte är så blåögd att han tror att man på kort sikt kan
åstadkomma mirakel men att han vill understryka att möjligheterna finns om det
först finns politisk vilja att jobba vidare på dessa frågor. Särskilt väsentligt är att
det finns politisk vilja bland ämbetsmännen i departementen att se detta behov.
Detta eftersom ämbetsmannen troligtvis i frågor som dessa har ett ganska stort
inflytande på vad politikerna anser.

Debattledare, fyrrv. skriftstofustjori Jon Thors, Island:

Debattledaren tackade för ett väldigt intressant föredrag om äktenskaps- och
arvsrätten i Norden. Han konstaterade att frågorna är otroligt stora, frågor som
bör lösas för att fa enighet i Norden om detta. Det som krävs är vilja och de
nordiska justitieministrarna har tydligen visat vilja för att ett sådant arbete utförs.

Professor emeritus Jacob W. F. Sundberg, Sverige:

Jag vill först komplimentera herrarna för deras förträffliga översikter. Jag har
dock några frågor. Den första gäller varför man inte har haft något att säga om
högskattesamhället som i alla fall styrde uppläggningen av flertalet arvskiften och
andra uppgörelser. Den andra gäller om man varit medveten om att den viktigaste
konsekvensen av Lindboms reformer av den svenska förenklade äktenskapsrätten
varit att därefter kunde man köpa sig en "pappershustru" på Centralen i Stock-
holm för 7 000 kr, med 1 000 kr extra för varje polisförhör. Detta var till stor
glädje för dem som ville ha uppehållstillstånd i landet grundat på äktenskap med
en svensk medborgare.

Ekspedisjonssjef, dr.jur. Inge Lorange Backer, Norge:

Detta arbete har krävt mycket mer än vad någon trodde när uppdraget gavs. Det
finns även grunder för varför projektet kanske kommer i rätt tid. Dessa är grunder
av lite mer politisk karaktär. Den första är den så kallade Norrback-rapporten av
Finlands ambassadör i Norge, Ole Norrback. Denna rapport strävar till att klarläg-
ga regler som skapar praktiska problem och olägenhet för nordbor i vardagslivet.
Målet är att skapa en större nordisk rättsenhet på olika livsområden, inte minst för
att undvika tråkiga överraskningar vid flyttning inom Norden. Slumpeffekter bör
undvikas såsom även referenten Agell nämnde i sitt inlägg.
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Den andra poängen är ett tillägg till den europeiska aspekten som nämndes
tidigare och gäller EU:s möjliga aktivitet. Om forhållandena i Europarådet, senast
i forbindelse med diskussionen kring den så kallade kontaktkonventionen om
barn, kan konstateras att det finns en del skillnader mellan synsättet i de nordiska
länderna jämfört med synsättet i övriga Europa. Detta gäller åtminstone synen på
vad som är barnets bästa och vad som är släktens bästa. Det bör understrykas hur
viktigt det är att vi pratar med en enig stämma från Norden och att vi har ett
modernt regelverk som motsvarar den sociala utvecklingen i samhället på den
europeiska kontinenten.

Den tredje punkten är att det, inte minst bland lagstiftningspolitiker är så
populärt att tala om efterkontroll av lagstiftningen. Här har vi nu i verkligheten ett
tillfälle att göra en samnordisk efterkontroll av ett rättsområde som har startat
med gemensamma regler och senare vuxit mer isär samtidigt som samhället
har utvecklats. Denna efterkontroll skulle även vara ett gott argument. Slutligen
kan konstateras att vi står inför en spännande utmaning och att ingen idag kan
säga var vi landar men vi kan säga mer om detta på nästa nordiska juristmöte
om tre år.

Højesteretsdommer Torben Melchior, Danmark:

Jeg vil gerne takke referenterne for den fortrinlige rapport. I Danmark overvejer
en komité revision af arvelov, og her vil rapporten selvsagt være af stor interesse.
For så vidt angår ægtefællers ejendomsforhold foreslår rapporten at begrænse
"delningsrättens täckningsområde" (formuefællesskabet), således at ejendom,
som en ægtefælle har erhvervet før ægteskabet eller ved arv eller gave under
ægteskabet, ikke skal være "delningsegendom" (fælleseje). Urimelige resultater
kan så undgås ved eventuelt at antage, at der foreligger sameje, f. eks. til boligen.

I dag gælder det modsatte udgangspunkt: "Delningsrätt", medmindre det fører
til urimelige resultater. Det bærende hensyn bag dette udgangspunkt er ønsket om
at beskytte den svage part i ægteskabet. Man kan efter min mening frygte, at den
udgangspunkt, der foreslås i rapporten, vil indebære en svækkelse af den svage
parts stilling, og at der som en konsekvens heraf vil blive behov for, at domstolene
i videre omfang skal gribe korrigerende ind for at undgå urimelige resultater. Det
er næppe en heldig retstilstand.

Referent, professor Peter Lødrup, Norge:

Referenten Lødrup kom med tre korta kommentarer varav den första var ett svar
till Sundberg angående skattesystemet. Han poängterade bl.a. att det i Norge inte
finns någon gåvoskatt mellan äkta makar, endast vid gåva till bröstarvingar. Detta
innebär att tänkesättet kring äkta makars förmögenhetsförhållanden och ändring
av detta i Norge kanske är helt oavhängigt av skatte- och avgiftsreglerna. Han
framförde dessutom följande tankar:
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Sundbergs andra fråga överlåter jag till referenten Agell. Den nästa kommenta-
ren gäller vad som skulle hända om vi gjorde en förfrågning i de olika nordiska
länderna om de olika rättsreglerna. Hurdana svar skulle vi få och skulle de vara
likadana? Troligtvis skulle de vara olika eftersom lagarna har stiftats utgående
från lagstiftarnas åsikter, inte folkets. Detta avspeglar en realitet vi bör vara
uppmärksamma på. En kommentar till Melchior, utgångspunkten bör vid separa-
tion och skilsmässa enligt mig vara en lika delning med beaktande av de aktuella
egendomsdelarna. I utgångsläget ser jag ingen grund till att egendom, som man
hade när man gifte sig och som man fatt i arvsgåva eller som inte är produkt av
gemensamt arbete, skall delas lika. Man talar om den svage part och den svagare
parten skall självklart beskyddas i lagstiftningen. Men att ett arv på 30-40
miljoner, som den äkta mannen eller hustrun får ett eller två år före äktenskapets
upplösning, skall vara föremål för lika delning, det kan jag inte begripa. Nu tog
jag ett extremt exempel för att understryka min poäng men det bör vara tillåtet
någon gång.

Referent, professor Anders Agell, Sverige:

Referenten Agell gav först några korta kommentarer till Sundberg angående
hans frågor. Han hänvisade kort till reglerna om upplösning av äktenskap och
skillnaderna i dessa regler inom Norden. Han konstaterade också att skillnaderna
i äktenskapshindren är tämligen onödiga. Vidare anknöt referenten den ställda
frågan till fall där unga arabiska kvinnor tvingas till äktenskap. Han berörde också
möjligheterna att upplösa sådana äktenskap. Frågan angående de differentierade
vårdavgifterna och sambandet med makars underhållningsskyldighet kommen-
terades också av referenten som fann att frågan ytterst måste lösas genom regler i
sociallagstiftningen. Vidare fortsatte referenten med några konstateranden.

Till Melchior som betonade skyddet av den svagare parten vill jag säga följan-
de. Ingen kan gärna motsätta sig att juridiska regler ger ett skydd för en svagare
part. Argumentet har en stark retorisk kraft. Det är samtidigt så allmänt att det inte
utan vidare lämpar sig för slutsatser.

Man bör rimligen skilt för varje aktuell regel överväga i vad mån önskemål
om skydd för en svagare part kan ges någon betydelse. Om man begränsar
huvudregeln om delningsbar egendom (fælleseje) till egendom som en make
förvärvat under äktenskapet på annat sätt än genom arv eller gåva från tredje man
innebär detta faktiskt ett skydd för den make som är den svagare parten med
hänsyn till makarnas olika arbetsuppgifter under äktenskapet. Regelns ändamål
kan också uttryckas så att man utjämnar olikheter i makarnas inkomstför-
hållanden under äktenskapet, vilket innebär ett skydd för den ekonomiskt svagare
parten.

Däremot kan den nuvarande huvudregeln om delningsrätt i all egendom, dvs.
även egendom som makarna ägt före äktenskapet, inte gärna motiveras av en
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allmän hänvisning till skydd för den svagare parten. Hur skulle den tanken
närmare utformas? Ibland tillgodoser en delningsrätt i egendom som ägts vid
giftermålet, t.ex. ett mindre kapital i hustruns hand, ingalunda någon svagare part,
om egendomen är föremål för delningsrätt till förmån för en man som kanske haft
stora inkomster under äktenskapet. Hustrun och inte mannen är då den svagare
parten.

En annan sak är att det i varje fall efter ett långvarigt äktenskap ibland är
rättspolitiskt motiverat att tillerkänna en make en del av den andre makens
tillgångar som ägts redan före äktenskapet. Så kan t.ex. vara fallet när de tillgång-
ar som någon make förvärvat under äktenskapet är obetydliga i förhållande till
förmögenhetsinnehavet vid äktenskapets ingående. Vi är med andra ord här inne
på möjligheten av en vidareutveckling av den s.k. urimeligt-ringe-regeln i dansk
rätt (Ægteskabsloven § 56).

En övergång till en huvudregel om undantagande från lika delning av egen-
dom, som en make ägt före äktenskapet eller fått i arv eller gåva från tredje man,
kräver överhuvudtaget komplettering genom en del speciella regler för att
slutresultatet skall kunna bli tillfredsställande i alla skiftande situationer. En
kombination av huvudregel och specialregler blir nödvändig, vilken huvudregel
man än väljer.


