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Kära kolleger; 

 

Det är en fantastiskt rolig uppgift att få presentera 

 

Advokatsamfundets pris 2017 för framstående  advokatinsatser  
  

Priset inrättades i samband med Advokatdagarna 2012. Det 

manifesteras, utöver äran, i att 100 000 kronor avsätts till 

Advokatsamfundets Pro Bono arbete. Tidigare pristagare är 

advokaterna Thomas Ohlsson, Björn Riese, Sture Larsson, Christian 

Åhlund ochLena Frånstedt. Alla, synnerligen goda advokat-förebilder. 

 

Advokatyrket bygger på förtroende. Det handlar såväl om ett 

förtroendefullt förhållande till klienten - som samhällets förtroende för 

advokatkåren. Detta kan endast upprätthållas om advokatens 

personliga heder, redbarhet och integritet är ställd bakom allt tvivel. 

Till detta kommer givetvis krav på yrkesskicklighet i form av 

kunnighet, klokskap, fantasi, empati, kommunikationsförmåga, 

förhandlingsskicklighet, närvaro i rättssalen, gott omdöme och så 

vidare. Advokatyrket ställer krav. Höga krav om man ska förtjäna 

förtroende - för det ligger ju i betraktarens öga. 

     

Årets mottagare av samfundets pris är ett exempel på en advokat som 

har bidragit till att skapa och bibehålla ett högt förtroende för 



advokatyrket, såväl genom sin advokatgärning, som genom sitt 

omfattande engagemang i Advokatsamfundet. 

 

Årets pristagare är Peter Danowsky! Ge honom en varm applåd.  

 

Peter är idag delägare i Danowsky & partners, som han startade 1993 

efter att ha varit verksam på Chrysanders advokatbyrå, Dr Philip 

Lemans advokatbyrå och Lagerlöf &Leman.  Jag vågar dock påstå att 

Peters advokatgärning i hög grad påverkats av sina första år som 

biträdande jurist, hos samfundets tidigare ordförande Göran 

Lutherkort. Göran var under alla sina aktiva år en förebild för oss alla 

– ”en riktig advokat”. Det är också Peter.  

 

Peter har en imponerande CV. Han har gjort många saker och 

engagerat sig inom många olika områden. Jag kommer inte nämna alla 

förtjänstfulla åtaganden, utan nöjer mig med att koncentrera mig på 

några.  

 

Peter är kanske framförallt känd som ett utomordentligt skickligt 

ombud i processer och som skiljeman. Som ombud är han uppskattad 

av klienter, kolleger och domstolar.  

 

Klienterna- jag har talat med några av de mest namnkunniga - 

beundrar honom gränslöst. Han är obrottsligt lojal.  

 



Kollegerna – jag har talat också med dem, respekterar honom för hans 

skicklighet, för hans professionalitet och för hans kollegialitet. 

 

Domstolarna borde uppskatta honom för hans kunskap, stil och 

retoriska talang.  

 

Peter har haft ovanligt många mål i HD, inom allt från upphovsrätt, 

miljöbrott, arvstvist, till efterforskning av uppgifter. I dagarna är han 

aktuell i de mest uppmärksammade målen; Girjan-målet, HQ-målet, 

Gran Thorntorn-målet och Nordea ./. Staten ang moms på porto. 

 

Peter har varit ledamot av samfundets huvudstyrelse och ordförande i 

Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund. Jag hade under 

två år förmånen att vara ordförande med Peter som vice ordförande. 

Han har också varit ordförande i redaktionkommittén för tidskriften 

Advokaten. Och han undervisade under många år blivande advokater i 

god advokatsed. 

 

Sedan har han och har haft en rad andra - mindre viktiga  uppdrag - 

som ordf i Huddinge Universitetssjukhus och flertal andra 

organisationer vid sidan av sin advokatpraktik.  

 

Peters advokatgärning kännetecknas av en ovanlig bredd. En bredd 

som idag är mycket sällsynt.  Till detta kommer ett aktivt författarskap 



inom yttrandefrihetens och pressfrihetens område, inom upphovsrätten 

och immaterialrättens område. 

 

Peter,  

Jag konstaterar att Du är en imponerande mångsysslare i dess bästa 

bemärkelse. Och att du alltid varit intresserad av advokatyrket och 

dess utmaningar. Du har varit en aktiv skribent i vår tidskrift. Under 

vissa perioder, en för styrelse och kansli, rätt besvärlig sådan. Men, du 

har visat ett äkta engagemang för yrket.  

 

Det var synd att du inte tackade ja till att bli Advokatsamfundets 

ordförande, när du av en enig valberedning, fick frågan för några år 

sedan. Det hade såväl DU, Advokatsamfundet och dess ledamöter, 

liksom dess generalsekreterare haft glädje av. 

 

En varm applåd till till Peter! 

 

 

 

 


