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FRÅGA 65 
 

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

 
1. På Advokatfirman Malmgren arbetar fem advokater och en och en halv biträdande 

jurist (jur. kand. Lisa Larsson som arbetar heltid och jur. kand. Håkan Hansson som 
arbetar halvtid på advokatfirman och halvtid som handläggare på 
kriminalvårdsstyrelsen). Det är en allmänpraktiserande byrå.  
 

2. En av advokaterna heter Bengt E. Svensson och han är på fruktansvärt dåligt humör. 
Han har precis kommit hem till sin bostad och funnit ytterdörren uppbruten. Han inser 
snabbt att han har haft inbrott och tjuven eller tjuvarna förefaller ha gått igenom 
varenda garderob och varenda låda i huset. Det verkar dock inte som de har tagit 
någonting annat än Bengts hustrus guldsmycken.  

 
3. Bengt ringer till polisens larmnummer. De bedömer dock inte saken som akut och 

hänvisar honom att ringa ett annat telefonnummer. Bengt, som redan är på uselt 
humör, blir inte gladare när han får höra att han är nummer 18 i en telefonkö. Bengt 
har ofta problem att tygla sitt humör och när han så småningom kommer fram börjar 
han med att titulera den kvinnliga polis som svarar ”fascistsvin”. Hon tar mycket illa 
vid sig men behåller sin professionalism och tar nödvändiga uppgifter från Bengt.  

 
4. Bengt lugnar ner sig när polisen kommer tillsammans med en tekniker, som dessutom 

kan säkra några blodspår vid den uppbrutna ytterdörren.  
 

5. Några månader senare visar det sig att Bengts kollega, Malin Molin, är förordnad som 
försvarare för en ung man, Lars Persson, som är åtalad för flera villainbrott. Genom 
DNA från blodspåren i Bengt E. Svenssons bostad kan Lars Persson knytas också till 
det villainbrottet. När Malin tog uppdraget för Lars Persson tog man på byrån ett 
ordentligt resonemang kring frågan om hon kunde företräda Lars Persson. 
Bakgrunden var den att byrån för inte så länge sedan haft ett ärende mot honom. Det 
rörde sig dock om en enkel betalningstvist som löstes utom rätta och man bedömde 
inte att det ärendet utgjorde hinder för Malin att ta brottmålet när nu Lars Persson 
begärde henne.  

 
6. Bengt E. Svensson gnäller nu varje dag i fikarummet över att byrån försvarar ”sådana 

där smågangsters” som Lars Persson. Malin ber honom dock ”sköta sitt” istället för att 
sitta och klanka på hennes klient. Bengt går in på sitt rum och skriver i egenskap av 
hustruns ombud ner det skadeståndsanspråk hon har avseende försäkringsbolagets 
självrisk och sådant som försäkringsbolaget inte ersatt. 
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7. Några dagar senare får Bengt E. Svensson besök av polis som kommer upp på 
kontoret. Det gäller dock ett helt annat ärende. Bengt har i olika avseenden under 
många år fungerat som rådgivare åt bilhandlaren Leif Linné och dennes bolag. 
Bolaget försattes dock för något år sedan i konkurs och Leif Linné har blivit misstänkt 
för allvarlig ekonomisk brottslighet. Före konkursen brände Leif allt 
räkenskapsmaterial och tömde omsorgsfullt alla bolagets datorer. Poliserna från 
Ekobrottsmyndigheten vill därför efterhöra om Bengt har något material i form av 
korrespondens med Leif eller hans bolag i behåll. 

 
8. Även om Bengt känner sig lite förd bakom ljuset av Leif Linné känner han en 

instinktiv motvilja mot att lämna ut materialet till poliserna. Han låter dem gå igenom 
det material han har rörande bolaget men vägrar att lämna över det till polisen. Det 
blir en irriterad stämning och Bengt förlorar återigen humöret. När poliserna fortsätter 
att argumentera ber han dem dra åt helvete och sliter loss sin telefon ur väggen och 
kastar den efter dem.  
 

9. För att lugna ner sig och få prata av sig ringer Bengt till sin bror Bertil. Bertil, som 
driver en bagerirörelse, inser snart att ”tjuven” Lars Persson som Bengt talar om är 
samma person som inom kort skall börja som lärling i hans bageri. Bengt uppmanar 
Bertil att hålla ett öga på Lars Persson.  
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