
FRÅGA 13 

 

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

genomgång.   

 

1. Advokaterna Lena Lydig och Pelle Persson driver tillsammans Advokatfirman Lydig 

och Persson AB. De har en biträdande jurist men ingen anställd administrativ personal. 

De hyr sekreterare, receptions- och bokföringstjänst från bokföringsbyrån Reda AB, 

från vilken de också hyr de fyra rum som de behöver för sin verksamhet. 

 

2. Lena är duktig och ”får” ofta ärenden från den stora advokatfirman Selma, som har 

kontor i Vallby, när de är jäviga eller av andra orsaker är förhindrade att ta ärendet. 

 

3. Lena har inte så mycket att ge tillbaka till Selma, men de som har visat henne 

förtroende under året blir alltid generöst mottagna vid hennes och hennes mans årligen 

återkommande höstfest, där det bjuds ett överdåd av skaldjur och goda viner. 

 

4. Lenas man, Anders, är stadens mest framgångsrika företagare och ägare till Vallby 

Mekaniska Verkstäder AB (VMV), en mycket lönsam verkstadsmekanisk industri med 

400 anställda.  

 

5. En av advokaterna på Selma, Bosse Bengtsson, är mycket god vän med Lena och 

Anders. Bosse och Anders spelar tennis en gång i veckan och familjerna umgås också 

en hel del under somrarna på landet, där de har hus vid sidan om varandra.  

 

6. En dag berättar Bosse för Anders Lydig att advokatfirman har en klient, Gjutab, som 

förvarnat om att det kan bli aktuellt med en sak mot VMV. Bosse tycker inte om det, 

men hans kolleger på Selma anser inte att det föreligger något jäv, även om Bosse 

kanske inte är den som ska sköta ärendet.  

 

7. Ingenting är dock klart ännu. Gjutab kommer själva att försöka göra upp i godo med 

VMV. Lyckas inte det blir det väl ett ärende för Selma. ”Gjutab är alltid väldigt 

aggressiva.” 

 

8. Bosse säger också att det kanske kommer att kännas konstigt för Lena eftersom Selma, 

för inte så länge sedan, hänvisade Gjutab till henne i ett annat ärende. Det gäller en tvist 

som Gjutab har mot Stålprodukter AB. Selma kunde inte hantera den saken på grund av 

jäv.  

 

9. Det är en stor tvist som Lena förmodligen är mitt inne i. Bosse har informerat henne om 

tvisten mellan Gjutab och VMV. 

 



   

10. På Lydig och Persson arbetar Pelle med ett brottmål. 

 

11. Han är försvarare för två bröder, Roy och Roger, som misstänks för en rad stölder, 

misshandel, olaga hot med mera. Det är en omfattande härva där Roy och Roger, som 

sitter häktade, nekar till allt. 

 

12. Den brottsliga verksamheten har utgått från den bilverkstad som Roy och Roger driver. 

Pelle bestämmer sig för att söka upp fastighetsägaren, Arnold Lancelot, som hyr ut 

verkstadslokalen.  

 

13. När Pelle träffar Lancelot ger denne ett egendomligt intryck. Han är väldigt aggressiv 

samtidigt som han verkar osäker och nervös. Pelle anser sig förstå att Lancelot är 

involverad på ett eller annat sätt.  

 

14. Pelle framhåller för Lancelot att det är viktigt för bröderna att få alibi för vissa datum 

och klockslag. Om Lancelot har något att bidra med på den punkten så slipper han 

kanske också att stå utan hyresgäster för framtiden.  

 

15. Pelle informerar också Lancelot om att Roy är bekymrad över hur tömningen av de 

gamla oljefaten sker medan han är häktad.  


