
  

                             
UTLANDSADVOKATEN

VÄLKOMMEN TILL DEN STÖRSTA OCH MINSTA AVDELNINGEN INOM
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 

Utlandsavdelningen omfattar ledamöter som har sin verksamhet förlagd utanför Sverige. En svensk advokat som är
verksam utanför Sveriges gränser tillhör Utlandsavdelningen. Geografiskt sett är alltså Utlandsavdelningen den
största - till antalet medlemmar dock den minsta - avdelningen. Vi har cirka 100 medlemmar, de flesta verksamma i
Europa. För närvarande har Utlandsavdelningen medlemmar verksamma i bland annat Belgien, Cypern, England,
Estland, Frankrike, Italien, Kina, Malta, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Tyskland och USA. 

 

 

 



ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Kära kollegor i Utlandsavdelningen,
 
TACK alla 67 deltagare i årets Utlandsdagar i Madrid
den 9-10 mars! Att döma av den positiva feedbacken
vi ödmjukt fick motta efter konferensen var alla
mycket nöjda med arrangemanget. Ni som inte hade
möjlighet att delta och tjäna in 8 utbildningstimmar
med fokus på konst- och idrottsjuridik, besöka
Thyssen-Bornemisza museet och umgås med
kollegor verksamma inom och utanför Sverige får läsa
rapporten om Utlandsdagarna av Fredrik Svensson i
denna utgåva av UtlandsAdvokaten, som kommer att
ge mersmak.
 
Även årsmötet som hölls i samband med
Utlandsdagarna var välbesökt och viktiga
diskussioner fördes. Ett hett och återkommande tema
var och är svenska ambassadernas advokatlistor som
hanteras olika i olika länder och där jurister – svenska
och lokala – som inte är medlemmar i Samfundet
smyger sig in såsom ”advokater”. Vi ser även att
lokala kollegor som har vissa språkkunskaper i
svenska men som inte är samfundsmedlemmar
marknadsför sig som advokat gentemot potentiella
svenska klienter, inte minst på sina hemsidor. Detta är
inte bara vilseledande utan även varumärket advokat
urvattnas, vilket vi som är medlemmar i Samfundet
och som iakttar yrkesetiska regler såsom god
advokatsed och uppfyller revisionsplikten liksom
andra skyldigheter som kvalitetssäkrar vår
verksamhet till förmån för våra klienter inte kan och
inte vill acceptera. Kansliet och Utlandsavdelningens
styrelse tar detta på stort allvar och har inlett en
dialog för att råda bot på situationen. Stöter du på en
hemsida eller annan marknadsföring av lokala
kollegor i landet där du är verksam och som vi borde
känna till i sammanhanget hör gärna av dig till oss i
styrelsen!
 

 

Utöver våra egna teman är avdelningen även
involverad i samfundsstyrelsens viktigaste uppgift just
nu: rekryteringsprocessen avseende ny
generalsekreterare. Styrelsens ordförande Christer
Danielsson och vice ordförande Eva-Mai Mühlenbock
besökte Utlandsavdelningens årsmöte och tog emot
synpunkter från avdelningens medlemmar. Under
tiden har rekryteringsprocessen med hjälp av en
rekryteringskonsult inletts och sista ansökningsdag för
tjänsten är den 24 augusti i år. Har du synpunkter –
som kan gälla allt från vilka egenskaper en ny
generalsekreterare bör ha till förslag på kandidater –
är du välkommen att kontakta antingen Christer
Danielsson på
christer.danielsson@danielssonnyberg.se eller
rekryteringskonsulten Fredrik Hillelson på
fredrik.hillelson@novare.se.
 
Ungefär samtidigt som intervjuer med kandidater
inleds är det riksdagsval i Sverige och
Utlandsavdelningens styrelse tar tag i förberedelserna
inför Utlandsdagarna 2019 där vi satsar på nytt rekord
på antal deltagare – och vi räknar med dig!
 
Innan dess får vi dock njuta av lite ledighet. Glad
Sommar!

 

Christina Griebeler

CHRISTINA GRIEBELER, ORDFÖRANDE
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Christina är förutom advokat också tysk Rechtsanwältin. Efter
juridikstudier i Trier och Bonn och i Uppsala och Stockholm började hon
arbeta på Mannheimer Swartling. Hösten 2016 övergick den tyska
verksamheten med kontor i Frankfurt och Berlin till kallan, en nybildad
oberoende tysk byrå. Sedan 2010 är hon ledamot av
Utlandsavdelningens styrelse och hon var sekreterare från 2011 till 2017
innan årsmötet i Nice valde henne till ordförande. Christina är även
styrelsemedlem i Tysk-Nordiska Juristföreningen och aktiv inom
Svenska Handelskammaren i Tyskland och Tysk-Svenska
Handelskammaren i Sverige. Christinas är gift och har tre söner. Om
hon inte är ute och reser tillbringar hon helgerna mest på
landhockeyplatsen eller i trädgården. 

KARL WOSCHNAGG, VICE ORDFÖRANDE
Karl kommer från Dalarna och är sedan 1990 verksam i Tyskland. Han
arbetar på HEUSSEN i Frankfurt, har tidigare varit Utlandsavdelningens
ordförande och är ledamot i Samfundets huvudstyrelse. Han är även
den enda svenska advokaten som samtidigt är tysk "Notar". Karl är
gift och har tre barn.

ASTRID TROLLE ADAMS, SEKRETERARE
Astrid är uppvuxen i Stockholm och bor sedan 2008 i London. Hon
arbetade för advokatbyrån ebl miller rosenfalck från 2010 till mars 2018
och är numera verksam på advokatbyrån LOGOS i London. Astrid
är Solicitor och medlem i The Law Society sedan 2012. I oktober 2011
blev Astrid advokat och är sedan mars 2016 ledamot av styrelsen i
Utlandsavdelningen. Astrid arbetar med affärsjuridik främst inom
Corporate och Commercial samt  är kontaktperson avseende byråns
svenska klienter. Astrid är gift och har tre söner. Hon tycker om att resa
och att utöva sport så fort hon får möjlighet. 

JON-MARCUS MEESE, LEDAMOT OCH KASSÖR
Marcus är både svensk och tysk medborgare och advokat samt
Rechtsanwalt. Född och uppvuxen i Frankfurt, läste han juridik i
Frankfurt, Kiel och Stockholm. Sedan 2002 är Marcus bosatt i München.
Han är delägare på Baker & McKenzie och specialiserad på bolagsrätt,
M&A och joint ventures, oftast i internationella sammanhang - helst med
en nordisk anknytning. Under åren 2005 och 2006 jobbade Marcus på
Baker & McKenzies kontor i Stockholm. Sedan dess är han medlem i
Advokatsamfundet och aktiv inom många tysk-svenska organisationer
(Svenska Handelskammaren, SWIFO, Tysk-Nordiska Juristförening,
Svenska  Skolan i München). Marcus har en finlandssvensk fru och tre
döttrar mellan 4 och 9 år. Han tycker om alla sorters friluftsaktiviteter
som flugfiske, jakt och skidåkning.

ARTUR SWIRTUN, LEDAMOT
Artur är född i Polen men har studerat och bott en stor del av sitt liv i
Sverige. Han blev medlem i Advokatsamfundet 2007 och är även polsk
Radca Prawny (motsv. Solicitor). Artur är delägare på Magnusson
Advokatbyrå och verksam i Warszawa. Han arbetar med affärsjuridiska
frågor med inriktning på bolagsrätt och transaktionsjuridik. Artur har fyra
barn och tycker om konst, matlagning och jakt.

 

 

 

 

 



FREDRIK SVENSSON, LEDAMOT OCH WEBBANSVARIG
Fredrik Svensson är från Sveriges solsida - Skåne - och har arbetat på
Mannheimer Swartling sedan 2001 (Stockholm och Malmö). Sedan
2007 är han verksam vid byråns kontor i Moskva och sysslar
huvudsakligen med transaktions- finansrelaterad juridik, men även med
annan internationell affärsjuridik. Fredrik blev advokat 2006 och är idag
delägare vid byråns Moskvakontor. Han tycker om att gå på opera, åka
skidor i alperna och spela tennis. 

ÅSA BITTEL, LEDAMOT
Åsa är uppvuxen i Stockholm och har, efter att ha arbetat på ICC
International Court of Arbitration i Paris, bott och arbetat i Geneve,
Schweiz sedan 1986. Åsa bedriver egen verksamhet med inriktning på
internationell familjerätt sedan 2010 och är ledamot av Sveriges
advokatsamfund sedan 2011. Åsa är registrerad som verksam svensk
advokat i kantonen Geneve. Åsa har två vuxna söner.

JONAS NORDGREN , LEDAMOT
Jonas kommer ursprungligen från Stockholm. Han har studerat juridik i
Stockholm, i Bilbao och vid universitet i Salamanca och är sedan 2013
verksam i Marbella  i södra Spanien där han började som biträdande
jurist åt Göran Rise. Jonas blev advokat i slutet av 2015 och driver
sedan 2016 Advokatfirman Nordgren med inriktning på att biträda
svenskar i Spanien och vice versa. På sin fritid tycker han om att träna
fäktning, laga mat och umgås med vänner.

UTLANDSDAGARNA 2019
Utlandsdagarna 2019 hålls i Milano i mars 2019. Välkomna! 

 

RAPPORT FRÅN UTLANDSDAGARNA 2018 - ÅRETS UTLANDSDAGAR
AVHÖLLS I MADRID  

Utlandsavdelningen höll sitt årsmöte den 10 mars i
samband med avdelningens årliga
utbildningskonferens ”Utlandsdagarna” i Madrid,
Spanien. Ett femtiotal advokater och biträdande
jurister deltog. Årsmötet omvalde Christina Griebeler
som ordförande och Karl Woschnagg till vice
ordförande för avdelningen.

Därefter fortsatte professor (och f d kulturminister i
Spanien) Miguel Satrústegui Gil-Delgado med ett
föredrag om hur Francisco Goyas tavla ”La Marquesa
de Santa Cruz” genom juridiska ansträngningar kunde
återföras till Spanien efter att tavlan olovligen förts ut
ur Spanien ett antal år tidigare. Dagen avslutades
med ett föredrag av Business Sweden.

 

 

 

 

 

 

 



Såväl advokatsamfundets ordförande Christer
Danielsson som vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock
närvarade och informerade under årsmötet om
samfundets verksamhet m m.
                   

  

Dessutom diskuterades problemet med att utländska
jurister ibland marknadsför sig som svenska
advokater trots att de inte är medlemmar i
advokatsamfundet. Läs mer om denna fråga
[NEDAN].

Utlandsdagarna var som vanligt indelade i två
utbildningspass. Temat för Utlandsdagarna-2018 var
juridiken inom konst och sport. Fredagens
utbildningspass inleddes med att Spaniens och
Madrids advokatsamfund berättade om advokatyrket i
Spanien och Madrid.

Dagen därpå fortsatte utbildningsdagarna med ett
föredrag av Clifford J. Hendel på advokatbyrån Araoz
& Rueda rörande skiljeförfarande inom sport, och i
synnerhet arbetet inom ”Court of Arbitration for Sport”
i Lausanne, Schweiz.

Därefter följde ett föredrag av advokaten Lars
Kongstad som handlade om juridiska frågor inom en
större fotbollsklubb. Utbildningspasset avslutades
med en guidad visning på Thyssen-Bornemisza
museet.

Dagen och kvällen avrundades med en middag för
samtliga deltagare samt ambassadören Lars-Hjalmar
Wide, på restaurang NuBel i centrala Madrid. 



 

Därefter höll Agustín González García från
advokatbyrån Uría Menéndez ett föredrag med
rubriken ”Regulating the export of works of art in
Europe”.

  

 

Rapporterande advokat:
Fredrik Svensson

Partner, Mannheimer Swartling
Moskva

 

                  

Stämningen i City - BREXIT

London och Brexit
 
När jag flyttade till London under hösten 2005
påmindes jag om IT bubblan i Sverige - London under
de sista åren innan finanskrisen präglades av en
liknande känsla av att begränsningar hamnat på
efterkälken och permanent tillväxt och expansion var
ett nytt normaltillstånd. 
 
I båda fallen hann verkligheten ikapp och London
efter finanskrisen var betydligt mer återhållsamt; efter
ett par chockartade år med massuppsägningar i City
normaliserades marknaden sakta men säkert om än
med en mer modest framtoning.  Med facit i hand
bibehölls tyvärr också den ekonomiska obalansen
mellan London och resten av Storbritannien.  Det
finns många förklaringsmodeller för resultatet i
Brexitomröstningen under sommaren 2016 men
skillnaderna i stödet för ett utträde varierade påtagligt
mellan olika delar av Storbritannien och klyftorna
mellan London och övriga Storbritannien lär ha

För en advokat i City med banker och finansiella
institutioner som klienter så framstod Brexitdebatten
och framförallt beskrivningen av konsekvenserna av
ett utträde som extremt förenklad och osofistikerad. 
Samma underskattning av komplexiteten i ett utträde
verkar även ha genomsyrat en stor del av de
konsultationer som den brittiska regeringen har
genomfört med olika industrier och branscher i
samband med utträdesförhandlingarna både före och
efter parlamentsvalet i Storbritannien under
sommaren 2017.  I dagsläget följer vi och andra i
London utträdesförhandlingarna med visst intresse
men än så länge utan att bli särskilt mycket klokare. 
För många aktörer i City börjar dock sanden att rinna
ur timglaset och många finansiella aktörer tvingas nu
implementera planer för att säkerställa en alternativ
etablering inom EU för det fall en 'hard Brexit'
realiseras.  För egen del kan jag se effekten bland
vänner, grannar och bekanta med till exempel hot om
veckopendling till arbete i Paris.  

 

 

 



bidragit. Brexit är givetvis något annat än IT-krasch
och finanskris men sett från passagerarplats och
delvis i efterhand påminner Brexitdebatten och
diskussioner med kollegor, klienter och vänner i
London under våren 2016 en hel del om den
sinnesstämning som rådde innan IT-kraschen och
finanskrisen – en blandning av önsketänkande och
underskattning av den verklighet som råder utanför
den egna bubblan.     
 
Fenomenet Brexit är inte unikt i västvärlden,
valresultatet i USA under hösten 2016 och senare
valresultat i till exempel Österrike under 2017 verkar
ha påverkats av liknande faktorer men med andra
typer av konsekvenser.  Om Trumps presidentskap
står sig i 4 år återstår att se men den samlade
effekten av Brexit kommer att vara betydligt mer
genomgripande och långlivad för London och
Storbritannien. 
 
          

När det gäller Londons position och framtid som
finansiellt centrum så är det svårt att bedöma
konsekvenserna av ett utträde utan mer framskridna
förhandlingar men man kan konstatera att Brexit
redan påverkar London och City och med all
sannolikhet kommer att fortsätta att göra det under en
överskådlig framtid.  Möjligen något paradoxalt så
skulle jag ändå beskriva stämningsläget i City som
övergripande positivt; kanske ett resultat av att de
flesta försöker 'keep calm and carry on' och kanske
tack vare att merparten av de direkt drabbade i City
också tillhör den så kallade 'liberala eliten' med både
utbildning och hög rörlighet. Oavsett vilket så står
London och City onekligen inför en omvälvande
period och om de senaste 10 åren på plats i London
varit intressanta så har nästa 10 år potential att vara
minst lika fascinerande – time will tell.  

Peter Dahlen
Partner, Clifford Chance

London
    

NYA MEDLEMMAR

KAARLI H. EICHHORN 

Jag är mycket glad att ha (åter)inträtt i
Advokatsamfundet och att igen vara medlem i
Utlandsavdelningen.
 
Efter en jur.kand. vid Stockholms Universitet och en
LL.M. i Europarätt började jag på Clifford Chance i
Bryssel 2001 och flyttade sedan till General Electric’s
rättsavdelning 2008 där jag i tio års tid var direktör
och ansvarig för konkurrensrätten i Europa och
globalt utanför USA. Jag var samtidigt del av GE’s
avdelning för myndighetskontakter (government
affairs) och arbetade mycket med politiska spörsmål
inom ett brett område gentemet EU’s institutioner,
EU’s medlemsstater och globalt.
 
Jag har arbetat med ett stort spektrum av
konkurrensrättsfrågor med starkt fokus på
fusionskontroll. GE är mycket aktivt inom just
företagsförvärv och jag har haft förmånen att arbeta
med hundratals globala M&A-ärenden, förutom
kartellutredningar, compliance och policyfrågor.
 
Sedan April 2018 är jag nu advokat och delägare på
Jones Day, och baserad på firmans Brysselkontor.

Jag tycker att det är ett spännande tillfälle att komma
tillbaka till advokatyrket och vara en del av en firma
som har ett underbart team, med en kultur och
värderingar som jag uppskattar mycket.
 
Ser fram emot att åter anknyta med alla medlemmar i
Utlandsavdelningen.                                                     
                                                                                     

                                   Kaarli H. Eichhorn,
Partner, Jones Day 

Bryssel

 

 

 

 



 
 

LINA WIEDENBACH
 
Med Hamburg var det kärklek vid första ögonkastet.
Redan den första dagen av min utbytestermin i den
internationella, händelserika och vackra hamnstaden
visste jag att jag ville stanna längre än det halvår som
utbytesterminen skulle dröja. Som en extra bonus
passade Hamburg utmärkt ihop med den handels-
och transporträttsliga fördjupning jag vid tidpunkten
redan påbörjat vid den Jurdiska Fakulteten vid Lunds
Universitet.

Efter avlagd examen påbörjade jag en kortare karriär
som tingsnotarie vid Solna Tingsrätt 2010. Då jag
efter ett drygt halvår erbjöds jag möjligheten att
doktorera i sjörätt Hamburg vid „Max Planck
Research School for Maritme Afffairs“ behövde jag
dock inte fundera länge. Jag tog tjänstledigt från
tingtjänstgöringen för studier. Jag skulle aldrig komma
tillbaka.

I Tyskland ses doktortiteln som en extra merit utöver
juristexamen. Jag tror en kombination av min
doktortitel och genuina intresse för sjörätt övertygade
den anrika sjörrättsbyrån Dabelstein & Passehl att
provanställa sin första utländska jurist som inte var
solicitor när jag efter lyckad disputation sökte mig dit
hösten 2014.

Arbetet med internationell sjörätt är precis så
spännande som studierna gett försmak om. Ett
olyckstillbud med ett eller flera fartyg utlöser ofta en
lång kedja av tvister i och utanför domstol med fokus
på avtals-, skadestånds- och försäkringsrättsliga
frågor, som regel med förankring internationella
konventioner. Med tanke pa att fartyg därtill
bokstavligen seglar över hela världen vet man aldrig
med vilka länder och rättsordningar man kommer i
kontakt. Jag uppskattar även möjligheten som
rättsområdet bjuder att ha en fot kvar i vetenskapen.
Bland annat är jag sedan 2016 Rapporteur i Comite
Maritime Internationals arbetsgrupp för obemannade
fartyg. Vår uppgift är att granska de lagändringar som
krävs i den nuvarande internationella lagstiftningen för
att möjliggöra fjärrstyrda eller helt autonoma fartyg.

Nu, efter 3,5 år pa byrån, som efter en
sammanslagning våren 2018 numera heter Arnecke
Sibeth & Dabelstein, har jag hunnit bli Senior
Associate. Hösten 2017 blev jag även svensk
advokat, vilket nu ger mig nöjet att få presentera mig
här för er på Utlandsavdelningen. Jag ser fram emot
att höra mer om er verksamhet och ser fram emot att
träffa den ena eller andra av er personligen framöver.

 

Dr. Lina Wiedenbach
Senior Associate, Arnecke Sibeth Dabelstein

Hamburg

ETABLERAD MEDLEM

Göran Rise 

HÅLL RÄTTEN KOKANDE – DOMSTOLEN ELLER
HUMMERSOPPAN?
 
När jag gjorde min entré i Advokatsamfundet 1971

Min lust för kulinariska rätter varade dock kort, då jag
blev god man enligt ackordslagen för
Söderströmskoncernen i Malmö som var
generalagent för BMW, Honda, Subaru, Range Rover
och även Rolls Royce och sålde bilarna under firman

 

 

 

 

 

 



fanns en notis i Svenska Dagbladet om tre nya
medlemmar varav jag var en av de hoppfulla.
Uppmaningen löd: ”Häll rätten kokande!”, vilket jag i
åtskilliga mål gjort.

Ja, senare i livet ägnade jag mig också i min egen
restaurang åt att hålla hummersoppan sjudande!
Min yrkesverksamhet som advokat började på en
advokatbyrå i Kristianstad 1968. Efter att jag fullgjort
tingstjänstgöring under två år i Sölvesborg och tre år
utövat praktisk juridisk verksamhet genom att
yrkesmässigt tillhandagå allmänheten på ett
tillfredsställande sätt, antogs jag som ledamot i
Samfundet som på den tiden hade cirka 1 500
ledamöter.

När jag nu blickar tillbaka på ett långt liv med många
skickliga kolleger och lojala medarbetare är jag
tacksam mot min Häradshövding som bestämde min
kommande juristbana. Han tyckte ”att jag kunde ta
folk och prata med allmogen”, eller på ett mer
modernt sätt att säga det - att jag hade social
kompetens. Därför skulle jag bli advokat och i
Kristianstad för där fanns det inga advokater som han
tyckte var tillräckligt dugliga.

Jag har älskat mitt yrke och gör det alltjämt -  med
ingredienser av intellektuell utmaning, spänning och
ständiga krav på mig att göra mitt yttersta för mina
klienter i varierande kompositioner.
Efter ett par år i mitten på 80-talet blev jag än mer
övertygad om att min plats var som advokat efter att
prövat på att vara bankdirektör i Handelsbanken. Min
räddning blev, när min mentor Torsten Lundius en dag
kom in på bankkontoret i Lund.

 ” Va fan gör du här? Du är ju född till advokat” sa
Torsten.

Några dagar senare blev jag partner med Torsten,
Lars Laurin och Leif Ljungholm alla med tre stjärnor i
Guide Michelin för advokater. En bättre och fortsatt
skolning i yrket kunde jag inte ha fått.

Men låt mig först berätta några episoder, som hände
mig under 70-talet vilka idag känns mycket avlägsna.

Notarie-tiden som biträdande jurist på en advokatbyrå
på landsorten innebar att jag ägnade mig åt det som
vi idag kallar humanjuridik. En i och för sig
utomordentlig skola för livet och för förståelse av
livsavgörande frågor som berör oss alla. Skilsmässor,
faderskapsmål, bördsmål, bodelningar och dödsbon
var ofta dagens huvudmeny.

Om den ena maken var otrogen kunde man få
snabbskilsmässa – utan medling som var ett särskilt
institut på vägen ut – och dessutom som ”grädde på

Förenade Bil med försäljningskontor i Stockholm,
Göteborg, Uppsala och givetvis Malmö. Min uppgift
blev att ta ansvar för drygt 800 anställda i ett 30-tal
bolag med en omsättning på drygt 2 miljarder och
avveckla verksamheterna utan konkurs. Jag kom att
ersätta VD och styrelsen och ledde arbetet i den
positionen. Det var otroligt krävande och tog fyra år
att genomföra. Jag fick till stånd ett ackord med
bankerna, Skatteverket och Tullverket. Övriga
borgenärer erhöll full utdelning på sina fordringar och
konkurs kunde undvikas. Dessutom åtog jag mig
under denna tid försvaret av huvudpersonen i
Medicus-härvan som hade handlat 450 vinstbolag
koncernens expansion och blev misstänkt för
gäldenärsbrott i samtliga. Han blev slutligen frikänd
och det gav givetvis eko hos andra storhandlare av
skalbolag. Det blev sedan flera sådana fall med något
varierande framgång för klienterna.

I början på 90-talet gick en våg inom advokatskrået
att bli stor och helst störst. Vår lundafirma gick
tillsammans med fyra andra byråer upp i Lindahls och
vi blev nu – om jag nu minns rätt   - trea i riket med ett
kontor i Bryssel som jag fick styrelsens uppdrag att
avveckla efter ett par år med förluster. Jag flyttade
min verksamhet till Lindahls kontor på Strandvägen i
Stockholm, då mina uppdrag blev alltmer
koncentrerade till huvudstaden. Jag arbetade mycket
med Industrikredit och andra banker i efterdyningarna
av fastighetskrisen. Under några år var jag ordförande
i styrelsen för Infra-City i Upplands-Väsby som man
passerar på vägen ut till Arlanda.  Av mer eller mindre
en slump blev jag under den här tiden försvarare för
Bo Merner som hade köpt vinstbolag och A-pressen
utan att kunna – enligt åtalet – hantera
skatteskulderna. Bosse var riksbekant som nära vän
till kungen och hans mål var medialt mycket
uppmärksammat. Först i hovrätten efter totalt nio
månaders huvudförhandlingar kunde Bosse andas ut
med en frikännande dom.

Stockholmstiden, som varade i åtta år, blev en ny
utmaning med nya kompanjoner och en byrå som
hela tiden växte. När jag slutade var vi ett hundratal
som arbetade på Strandvägskontoret vilket innebar
en ökning av 150% sedan jag kom till kontoret. Jag
hade ett magnifikt rum med utsikt över Nybroviken. 
Emellertid kände jag efter drygt 8 år som ”Lindalare”
att tiden var mogen för nya utmaningar. Jag var inte
helt bekväm i en storbyrå som också var en tung
ekonomisk börda.

Det blev Spanien och Marbella. Ljuset var en av de
främsta orsakerna till att min hustru Eva och jag tog
steget att lämna en trygg tillvaro i Sverige och starta
ett nytt liv.

Det blev en ny härlig och spännande tid för oss. Ingen



moset” kunde den kränkta parten få skadestånd.
Käranden hade givetvis bevisbördan för att den
lagvigda ”horat.”

En bilhandlare utanför Kristianstad sökte mig i denna
delikata affär. Han hade med sig ett ljudband, som
enligt honom var inspelat under hustruns
utsvävningar med en annan man. Visserligen kunde
man ana att något utöver det vanliga förekom men
vem eller vilka som deltog i excesserna framgick
givetvis inte.
”Detta duger inte!” sa den bestämde notarien och
handlaren lommade iväg slokörad.

Efter en tid återkomma han och påstod att nu hade
han minsann beviset!
 Han hade i två vittnes närvaro på morgonen vägt
hustruns pessarsalva innan hon vaknade och därefter
när hon lämnat bostaden återigen tillsammans med
de utvalda vittnena vägt salvan.

”Du notarien – kan du tänka dig att det saknades ett
gram! Nu har du beviset!”

”Javisst det är ju perfekt!” sa jag och hade svårt att
inte falla ihop av förundran över hans
uppfinningsrikedom.

Vi stämde den kärlekskranka hustrun och redovisade i
bevisuppgiften pessarsalavans betydelse som ställde
det utom rimligt tvivel att hon begått hor eller i vart fall
förberett sig på att utöva en i äktenskapet olovlig akt.
Hor var nämligen lagens språkbruk för den som var
otrogen. Hustrun medgav något generad under
sanningsförsäkran att hon brutit äktenskapet med hor
och att bilhandlaren inte hade varit delaktig eller
lämnat sitt samtycke (Giftermålsbalken 11:8).  Min
klient fick sin snabbskilsmässa och 10 000 kronor i
skadestånd.

O tempora et mores!

Som nybliven advokat fick jag uppdrag som offentlig
försvarare och några av dessa var att sköta försvaren
för medlemmar i AB Svenska Brott. En av
chefsstrategerna hette Bosse Dynamit. Han var
ohjälpligt fast i bankinbrott och bankrån. Bosse var i
sig mycket begåvad och kunde sina rättigheter. Han
varvade sin tid med internering, permissioner och flykt
med nya brott. Jag grillades som ombud och
försvarare under några hektiska år. Det var en

svensk advokat var etablerad i Spanien när jag
startade 1999 verksamheten under firma Björn
Rosengren i vilken jag var partner under ett par år
efter Lindahls tiden. Jag var väl, måste jag erkänna,
något rädd att helt lämna min inarbetade verksamhet i
Sverige. Jag kom också att under de närmaste fem -
sex åren att arbeta som privat försvarare för bland
annat Maffians bankir i Luxembourg och den Nye
Einstein i mål som gällde finansbrott och skattebrott
med internationella kopplingar med nummerkonton
och bolagskonstruktioner som syftade till att dölja den
verklige ägaren.

I Marbella startade jag i liten skala men efter några åt
var vi förutom mig själv fem anställda som hjälpte
svenskar med ”allt” dvs köp och försäljningar av
fastigheter, skatteplanering, arvskattefrågor,
boutredningar, rättegångar i Sverige och i Spanien,
utlämningsärende - ja det blev helt nya rättsområden.
Mina medarbetare var duktiga och arbetsamma och
byrån blev mycket populär och lönsam.

För några år sedan beslöt jag att sälja min byrå och
övergå till att vara deltidspensionär men snart började
jag ett nytt projekt. I mitt arkiv av uppdrag fanns en
mängd spännande klienter och rättegångar. Jag
beslöt mig för att skriva en serie på fem romaner med
min alter ego Carl B Lambert som huvudperson.
Romanerna är nu klara och jag väntar med spänning
på fortsättningen.

I väntan på detta har jag i dagarna fått börja som
konsult hos Jonas Nordgren som jag tidigare
anställde som biträdande jurist innan han blev
ledamot. Det är märkligt -  men jag känner redan av
blodsmaken!

Under flera år fick jag till min stora glädje vara med i
styrelsearbetet i Utlandsavdelningen. Jag kunde knyta
nya kontakter med härliga personer med stort hjärta
och yrkesskicklighet. Jag minns med respekt Björn,
Per, Katarina, Dan, Massimo, Karl och Pontus för att
nämna några. Avdelningen är mycket viktig för oss
som arbetar i utlandet med andra förutsättningar och
kulturer och många gånger i helt annorlunda
rättsmiljöer. Vi ska vara och är ambassadörer för vårt
svenska samfund. Jag tycker att våra kolleger i
Sverige ska vara stolta över oss!
 

Göran Rise,
Konsult, Advokatfirman Nordgren



speciell skola för en ung och oerfaren försvarare då
de åtalade tillämpade rätten att inte belasta sig själv.
Tystnad och inga svar-  inte ens om rätten frågade
vad de hette var deras bidrag i rättegångarna.
Åklagarens bästa bevis är ju som bekant den
tilltalades egna uppgifter! En annan av mina bovar var
Janne Olsson – mer känd som ”Norrmalmstorgs-
Janne” – som också ägnade sig åt att svetsa sig in i
bankvalv.

Det blev emellertid jobbigt att ”umgås” med
brottslingar och när jag öppnade egen verksamhet
började jag tillsammans med mina nya ”pojkar”, dock
inga som ägnade sig åt brott, att övergå till
affärsjuridik med obeståndsrätt som en särskild
aptitretare. Min första biträdande jurist 1972 blev
Magnus Bolmstrand -  en då oslipad diamant. Magnus
övertog min byrå i början på 80-talet när jag lämnade
yrket för Handelsbanken. Under åren 1975–1981
hade jag en otroligt framgångsrik karriär som
konkursförvaltare tillsammans med honom i flera
omfattande rörelsedrivande bolag som i bästa fall
kunde överlåtas till en ny ägare. Konkurserna var i
flera olika branscher, bland annat i skogsindustrin
med kampen om råvaran i södra Sverige.  I den ena
ringhörnan fanns Marcus Wallenberg och Papyrus
och i den andra Södra Skogsägarna i Växjö.  

Obeståndsjuridiken är alltjämt ett stort intresse hos
mig och jag har under åren ägnat mig åt diverse
frågor i olika artiklar.

Efter en hjärtinfarkt kände jag behov av att realisera
min dröm om en egen restaurang och köpte två
utrangerade järnvägsvagnar. Efter ombyggnad fick
jag en fungerande och ovanlig krog som jag döpte till
”På Spåret”.

 

Nueva Andalucía (Málaga)

 Fotografiet är hämtat från Porträttmatrikel över
Sveriges Advokatsamfunds Ledamöter 1972
                          

ADVOKATSAMFUNDETS FULLMÄKTIGEMIDDAG DEN 14 JUNI 2018

Stort tack till Advokatsamfundet för årets fullmäktigemiddag på Operaterassen i Stockholm. Det är
verkligen ett perfekt tillfälle att träffa kollegor från alla avdelningar. På bilden är Massimo Caiazza (Milano),

Astrid Trolle Adams (London) och Per Runeland (Stockholm). Både Per och Massimo har tidigare varit
Utlandsavdelningens ordförande.  Bilden är tagen av Karl Woschnagg. 

 

 

 



NYA MEDLEMMAR I VÅR AVDELNING 

Vi hälsar följande medlemmar hjärtligt välkomna i Utlandsavdelningen:

Nora Kjaer Christensen, Köpenham
Kaarli Harry Eichhorn, Bryssel

Douglas Lahnborg, London
Linnéa Sellström, London

Emelie Svensson, Köpenhamn

Är Du uppdaterad om det nya meritsystemet? Vet Du hur Du regstrerar externa kurser?

Här finns länkar till information om detta. 
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REVIDERAT SYSTEM FÖR MERITER I ADVOKATSAMFUNDETS
UPPDRAGSLISTOR

 

INFORMATION OM ERFARENHETS- OCH KURSMERITER SOM VISAS I
UPPDRAGSLISTOR FÖR DOMSTOLSFÖRORDNANDEN PÅ

ADVOKATSAMFUNDETS WEBBPLATS

 

REGISTRERING AV KURSER VIA INLOGGNING

 

https://advokatsamfundet.us13.list-manage.com/track/click?u=310038ba4ffff5ee2cd2d0f28&id=26a0c70b33&e=390426a97c
https://advokatsamfundet.us13.list-manage.com/track/click?u=310038ba4ffff5ee2cd2d0f28&id=a5f5263e2b&e=390426a97c
https://advokatsamfundet.us13.list-manage.com/track/click?u=310038ba4ffff5ee2cd2d0f28&id=2692a93dc3&e=390426a97c


Lediga rum i Stockholm på Riddargatan 7 A finns för advokat eller biträdande jurist i
väletablerad kontorsgemenskap med inriktning på affärsjuridik. Rummen lämpar sig

väl som mottagnings eller filialkontor för ledamöter i Utlandsavdelningen.

Vänligen kontakta Anders Lönnquist, telefon +46(0)8-660 9360,
advokat@lonnquist.se för ytterligare information och villkor.

 

BIDRAG TILL NYHETSBREVET
Bidrag, kommentarer och förslag till Utlandsadvokaten samt information om

addressändringar och nya medlemmar skickas till Astrid Trolle Adams,
astrid.trolle.adams@logoslegalservices.com   

 

Redaktör
Astrid Trolle Adams, astrid.trolle.adams@logoslegalservices.com 

c/o LOGOS, Paternoster House, 65 St Paul'sChurchyard, London EC4M 8AB, Storbritannien

Utlandsadvokaten
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