
FRÅGA 68  
 
Observera att numreringen i stycken endast är till för att underlätta läsning och 
genomgång. 

 
1. Advokat Berit Bruhn driver sin advokatverksamhet i kontorsgemenskap med tre andra 

advokater. De fyra hyr tillsammans lokaler där också deras hyresvärd, byggmästare 
Larsson, disponerar ett rum, även om han sällan är där. 

 
2. Kontoret ligger vid Sandtorget i Skövde och advokaterna uppträder utåt under den 

gemensamma firman ”Advokaterna vid Sandtorget”. 
 
3. Berit är på väg att gifta om sig. Hennes nya kärlek, Åke, har inga pengar och är en 

charmig slarver. Berit skriver ett äktenskapsförord som gör att deras ekonomier inte 
blandas ihop vid dödsfall eller äktenskapsskillnad. Åke skriver under. 

 
4. Berit arbetar med ett ärende om ett skadestånd mot en revisor, Rita Rönnman. Rita är 

Berits tidigare mans nya hustru. Berit har tyckt hjärtligt illa om Rita ända sedan hon 
upptäckte att Rita och Berits dåvarande man hade ett förhållande. Hon gläder sig åt att 
riktigt kunna förödmjuka Rita i den kommande rättegången. Berits klient, Harry 
Hansson El AB, har inte den personliga bakgrunden klar för sig, men gläder sig åt 
Berits engagemang i saken.  

 
5. Hemma vid köksbordet diskuterar Åke och Berit ärendet. Åke tycker att Berit är lite för 

tuff mot Rita och undrar varför det inte går att få till en förlikning. Berit är kallsinnig 
och svarar ”över min döda kropp”. 

 
6. Det blir dags för muntlig förberedelse och såväl Harry som Rita är med vid 

förhandlingen.  
 
7. Ritas ombud, advokat Sven Storm, går hårt åt Berits yrkanden. Det handlar om en 

påstått felaktig deklaration som kostat Harry Hanssons bolag 30 000 kronor. ”Varför är 
skadeståndsyrkandet 150 000 kronor?” 

 
8. Berit börjar inse att hon gått ut lite för hårt. I en paus diskuterar hon och Sven Storm 

enskilt. Berit föreslår förlikningsvis att Rita till Harrys bolag skall betala 30 000 kronor 
och att vardera parten tar sina kostnader. Sven avböjer och vidhåller att deklarationen 
var korrekt.  

 
9. När förhandlingen återupptas frågar ordföranden om det finns några möjligheter till 

förlikning. Sven säger att han inte tror det men att han med tillfredsställelse noterat att 



   

Berit sansat sig och förlikningsvis förklarat sig beredd att acceptera 30 000 kronor. 
Berit replikerar blixtsnabbt att yrkandet på 150 000 kronor kvarstår. 

 
10. Rita kan inte låta bli att säga att hon tror att det här ligger på det personliga planet. 

Harry förstår inte vad hon menar men Berit blir besvärad. Förhandlingen avslutas. 
 
11. Sven skriver till Berit att han fått veta att Rita tidigare anlitat advokaten Kajsa 

Gustavsson som nu ingår i ”Advokaterna vid Sandtorget”. Berit talar med Kajsa och får 
bekräftat att Kajsa haft Rita som klient i ett ärende som just handlade om skadestånd på 
grund av felaktigt råd från Ritas sida, men att detta var innan Kajsa kom till 
”Advokaterna vid Sandtorget”. Berit ser detta som ett bra tillfälle att komma ur 
uppdraget som hon känner håller på att utveckla sig i fel riktning. 

 
12. Berit meddelar Harry att hon frånträder uppdraget eftersom Kajsa Gustavsson tidigare 

företrätt Rita i ett ärende där Rita också varit svarande i en skadeståndsprocess på grund 
av felaktig rådgivning.  

 
13. Berit bifogar en slutfaktura. Harry meddelar att han inte kommer att betala eftersom 

Berit ”hoppat av”. Berit replikerar att hon kommer att inge en ansökan om 
betalningsföreläggande om Harry inte betalt inom sju dagar.  

 
14. Berit blir uppringd av advokaten Gunnar Grå, som meddelar att han numera företräder 

Harry Hansson El AB. Gunnar ber Berit till honom översända allt relevant material som 
hon innehar i ärendet.  

 
15. Berit lovar att skicka allt material så snart hennes slutfaktura blivit betald. 
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