
FRÅGA 8 

 

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

genomgång.   

 

1. I Småstads tingsrätt har advokat Oskar Olsson just avslutat sin plädering i ett brottmål. 

Det är ett mål där han har försvarat bröderna Nils och Bertil Ström och målet gäller en 

misshandel. 

 

2. Oskar skall strax vidare till nästa mål. Det rör sig om sedelförfalskning och Oskar 

försvarar Ebbe Glennhagen. Glennhagen är häktad och kommer till tingsrätten ledsagad 

av personal från kriminalvården.  

 

3. I en paus i rättegången får Oskar tillfälle att samtala med Glennhagen i ett 

överläggningsrum. Glennhagen upptäcker genast att rummet, som ligger på första 

våningen, har olåsta fönster. Han reser sig upp, säger till Oskar att denne skall sitta still 

och bara hålla tyst. Glennhagen hakar upp fönstret, hoppar ut och springer iväg. 

 

4. Efter en stund reser sig Oskar och går ut i korridoren. Han går fram till 

kriminalvårdarna och säger lakoniskt ”Han stack”.  

 

5. När förhandlingen återupptas får Oskar, som i korridoren blivit utskälld av 

kriminalvårdarna som tycker att Oskar borde agerat, en skarp tillsägelse från rättens 

ordförande som anser att Oskar främjat Glennhagens rymning.  

 

6. Oskar vandrar moloken tillbaka mot kontoret. På vägen möter han sin gamla skolkamrat 

Elsa Bengtsson. Hon är förtvivlad och berättar att hon just fått ett telefonsamtal från 

polisen som berättat att hennes man omkommit i en bilolycka.  

 

7. Oskar tröstar Elsa och säger att hon inte skall bekymra sig om det praktiska. Hon är 

välkommen till hans kontor påföljande dag, och han skall ta hand om alla frågor som nu 

aktualiserats i anledning av mannens bortgång.  

 

8. Tillbaka på kontoret blir Oskar uppringd av en järnhandlare i staden, Sune Karlsson, 

som fått ett stort krav från sin hyresvärd, Fastab, på grund av en felräknad indexklausul 

i hyresavtalet. Karlsson vill att Oskar hjälper honom att bestrida kravet.  

 

9. Oskar tror inte att det är lönt att försöka. Han berättar för Karlsson om ett ärende där 

han företrädde Manufakturaffären AB i ett motsvarande ärende. Det ledde inte till 

någon framgång.  

 

10. Karlsson vill dock att Oskar gör ett försök. 



   

 

11. Sedan Karlsson gått med på att betala ett förskott på 75 000 kronor tar Oskar uppdraget. 

Förskottet kommer lägligt eftersom kvartalshyran är på väg att förfalla till betalning och 

Oskars likviditet är helt under isen. 

 

12. Fastab ger inte Oskar något hopp, men går med på ett möte, för att Karlsson skall känna 

att de lyssnar.  

 

13. Innan mötet får Oskar besked om att Fastab kommer att representeras av hans tidigare 

svåger Roland Henriksson, som blivit ansvarig för kommersiella lokaler hos Fastab. 

 

14. Oskar gillar inte Henriksson, men tänker att han kanske kan utnyttja sina kunskaper om 

honom. Han anser att Henriksson är prestigelysten och svag för smicker. 

 

15. Taktiken misslyckas totalt och mötet urartar. Oskar kallar Fastab för ett hjärtlöst 

profitbolag. Han lovar att deras beteende inte skall gå spårlöst förbi i lokalpressen.  


