
FRÅGA 10 

 

Observera att numreringen i stycken endast är till för att underlätta läsning och 

genomgång.   

 

1. På advokatfirman BMK har det blivit en lite upprörd stämning.  

 

2. Det visar sig att advokat Kurt Klang, som tidigare arbetade på advokatfirman Danfors, 

kan ha jävat ut BMK från ett mycket stort uppdrag. 

 

3. Kurt har på Danfors haft flera uppdrag för företaget Ståhl AB. På BMK har man under 

det sista halvåret arbetat intensivt med en mycket stor process där man företräder 

Maskin AB som vill ha 400 Mkr i skadestånd från Ståhl. 

 

4. Kurt har förstått att man på BMK arbetat med ett ärende mot Ståhl. Eftersom han inte 

haft någon befattning med det ärendet, har han inte brytt sig om att informera BMK om 

sina tidigare ärenden för Ståhl. 

 

5. Delägarna på BMK uppmanar Kurt att lämna BMK för att därigenom lösa det 

eventuella jävsproblemet.  

 

6. Kurt känner sig så oönskad i gemenskapen på BMK att han faktiskt slutar. Han flyttar 

över sin verksamhet i Kurt Klang Advokat AB och hyr ett rum hos sin gamla 

advokatfirma, Danfors, där han också kan köpa de servicetjänster han behöver. 

 

7. Kurt har ett uppdrag för en svarandepart, Lennart Skoglund, i en tvist om betalning för 

ett grävarbete som utförts på Skoglunds fastighet. 

 

8. Skoglund har ingen brådska, han vill att ärendet skall ta tid. Han har talat om för Kurt 

att han nog är skyldig grävmaskinisten det aktuella beloppet.  

 

9. Skoglund räknar dock med att grävmaskinisten kommer att tvingas att gå i konkurs om 

inte Skoglund betalar. ”Sen får vi se om konkursförvaltaren orkar driva kravet”, säger 

Skoglund. 

 

10. Kurt skall in med ett yttrande till domstolen den 15 april. Han får dock inget besked 

från Skoglund och vet inte vad han skall anföra. Han väntar därför med yttrandet trots 

att tiden går ut. 

 

11. Efter påminnelse från domstolen skriver han och säger att det är svårt att arbeta med 

Skoglund och hopplöst att få några uppgifter från honom. Kurt behöver därför mera tid.  

 



   

12. Vid en kommande muntlig förhandling tappar grävmaskinistens ombud humöret och 

säger att det inte finns en enda begriplig grund för bestridandet av kravet. Han tillägger 

att Skoglund får ses som en skojare med advokaten Klang som okritisk vapendragare.  

 

13. Kurt blir förnärmad men säger lugnt till ordföranden att kärandens övertramp inte gör 

kravet starkare. 

 

14. Utanför rättssalen tar Kurt motpartsombudet åt sidan och säger ”Det kan hända att vi 

inte har så mycket på fötter men jag tänker fortsätta vidhålla bestridandet så länge det är 

de instruktioner jag får från min huvudman”. 

 

15. För att avreagera sig skriver Kurt på sin Facebook-sida när han kommer hem ”Idag har 

jag företrätt en småskojare som inte vill göra rätt för sig. Ibland känns inte jobbet 

särskilt ärofullt.” 


