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Direktör Henrik Wengar har kommit i bryderi. Han tror sig veta att hans brorson, 

Wille, tillika VD i familjeföretaget Wengar Industrier AB, svårt berusad, har kört ihjäl 

en liten flicka och smitit från olycksplatsen. 

 

Han tillkallar familjens advokat, tillika gode vännen Dick Frodhe. 

 

Frodhe har fram till för fem år sedan varit delägare i den stora advokatfirman Stork 

och Svala, som på hans tid skötte huvuddelen av juridiken åt Wengar Industrier AB. 

Numera har han trappat ner och driver verksamheten i liten skala och i eget bolag, 

från sin bostad.  

 

Wengar berättar för Dick om sina välgrundade misstankar. Dick blir omskakad, inte 

minst mot bakgrund av att den lilla flickans pappa är partner i Stork och Svala, och 

en advokat som han känner väl och högt respekterar. Han vill genast göra en 

polisanmälan. Wengar är rädd att saken kan få tråkiga konsekvenser för företaget, 

som är i kris. Han förbjuder Dick att göra någonting tills vidare. Dick är besvärad av 

detta men känner sig bunden av Wengars instruktion. 

 

Advokaten Sune Svan på Stork och Svala har fått i uppdrag från ett engelskt bolag, 

att försöka försätta Wengar Industrier AB i konkurs. Det engelska bolaget innehar 

flera fakturor som är förfallna till betalning. Wengar Industrier AB har bestritt på 

mycket oklara grunder. Sune tillskriver Wengar Industrier AB med ett krav som 

innehåller en konkursanmaning enligt konkurslagens regler. Wille Wengar blir 

upprörd och frågar Dick om Stork och Svala verkligen har rätt att företräda en 

motpart till Wengar Industrier AB, med hänsyn till Dicks tidigare delägarskap. Inte 

minst upprörd är Wille över att den unga lovande biträdande juristen Harriet Jonsson 

som han lärt känna, har flyttat från Stork och Svala till Hård & Mörk som är den 

advokatfirma Wengar Industrier AB numera regelbundet vänder sig till.  

 

Sune verkställer dock sitt hot och ansöker om Wengar Industrier AB’s försättande i 

konkurs. Vid konkursförhandlingen i tingsrätten framförs ömsesidiga 
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jävsanmärkningar från ombuden från Stork och Svala respektive Hård & Mörk. Sune 

vidhåller att han inte är jävig, men väljer ändå, för att undvika en tråkig diskussion, att 

dra sig tillbaka från uppdraget. Han underrättar sina engelska uppdragsgivare och 

skickar en faktura för hittills nedlagt arbete.  

 

Wille blir gripen och delgiven misstanke om vållande till annans död. Wille önskar ha 

Dick som sin försvarare, trots att denne inte tidigare arbetat med brottmål. Dick 

accepterar. Han blir av Wengar Industrier AB utlovad dubbel försvarartaxa som 

ersättning och dessutom en extra dusör om Wille blir frikänd.  

 


