
FRÅGA 7 

 

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

genomgång.   

 

1. Advokaten Alex Alm har tillsammans med två goda vänner, godsägaren Albert Hakon 

och restaurangägaren Ingvar Öst, köpt ett gammalt nedlagt tegelbruk. 

 

2. Köpet har skett genom ett nybildat aktiebolag, Tegelbruket AB, och Alex har skrivit ett 

aktieägaravtal av standardmodell. 

 

3. Avsikten är att de i begränsad omfattning skall bränna taktegel som en ren 

turistattraktion under parollen ”Bli tegelbruksarbetare för en dag”. 

 

4. Öst har satt ihop ett paket med mat och övernattning som han erbjuder från sitt 

restaurangaktiebolag. Alex har hjälpt till med avtalet mellan restaurangaktiebolaget och 

Tegelbruket. 

 

5. Alex har i många år varit delägare i en stor advokatfirma, Husvik & Partners (HP), men 

har tillsammans med en annan delägare i HP, advokaten Pelle Palm, hoppat av och 

startat Advokaterna Alm och Palm (AP). 

 

6. AP hyr en så stor kontorslokal att där också finns plats för Tegelbrukets administration, 

som består av en ekonom och en marknadsförare. 

 

7. Alex gamla klient under tiden på HP, Häggström och Komponenter AB (HKAB), blir 

en av Tegelbrukets första kunder. De beställer en personalaktivitet för 30 personer.  

 

8. Tyvärr inträffar en olycka och två av deltagarna blir allvarligt skadade.  

 

9. Genom advokaten Gustav Grön på HP framför HKAB ett skadeståndsyrkande mot 

Tegelbruket. 

 

10. Alex, som har ett häftigt temperament, ringer till direktören Kaj Bojesen på HKAB och 

skäller ut honom. Alex säger bland annat att Bojesen är en ”sniken jävel”, något som 

han också säger sig ha sett prov på många gånger när han haft uppdrag för HKAB. 

 

11. Efter lite förpostfäktningar hamnar ärendet i domstol. Alex företräder Tegelbruket.  

 

12. Vid en muntlig förberedelse säger Gustav till Alex att Bojesen tycker det känns konstigt 

att nu ha Alex som motpartsombud. 

 



   

13. Alex säger att han i det här ärendet uppträder som ställföreträdare för Tegelbruket och 

inte som advokatombud. Mot den bakgrunden, tillägger han, behöver han inte grubbla 

över hur Bojesen känner sig. 

 

14. Under det fortsatta sammanträdet säger Alex att det här inte är första gången HKAB 

”kör en rövare”. Bland annat säger Alex att han själv var ombud för HKAB i ett 

hopplöst skadeståndsmål mot Rederi AB, ett mål som HKAB förlorade med ”en smäll”.  

 

15. På AP har Pelle fått besök av en ekonomichef, Ernst Norlind, på ett företag, Bläck och 

Plåt AB (BoP), som var återkommande klient på HP. Pelle har dock inte arbetat med 

BoP:s ärenden.  

 

16. Norlind berättar att han förskingrat en miljon kronor från BoP. Han vill nu veta hur 

långt straff han får om detta uppdagas, men också vilka preskriptionsregler som gäller. 

 

17. Alex hustru arbetar på BoP och Pelle tycker därför det är onödigt att berätta för honom 

om Norlinds ärende. 

 

18. Några månader efter besöket ringer Norlind och ber Pelle hjälpa BoP i ett ärende där en 

kund vägrar betala en större faktura.  

 

19. Det kan bli en omfattande tvist och Pelle blir glad för att han får frågan. Han tackar 

omedelbart ja till uppdraget.  


