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Advokaten Fredrik Frisk, vanligtvis kallad Frippe, från Jönköping, är en känd 
advokatprofil i staden. Frippe är en festlig typ men har också ett häftigt temperament. 
Nyligen har det inträffat två händelser som har gett anledning till lite ”snack på stan”. 
En kväll var Frippe på restaurang Klosterkällaren tillsammans med några revisorer 
som han samarbetar med i en sak. Frippe fick lite för mycket att dricka och blev 
högröstad. Bland annat talade han ganska högt om en Mazda-handlare i staden som 
enligt Frippes uppfattning hade ekonomiska svårigheter. Frippe är inte Mazda-
handlarens advokat, men han har god insyn i bilbranschen genom några andra klienter. 
För det andra hade Frippe förra söndagen varit på fotboll tillsammans med några 
gamla skolkamrater där han också hade tagit en öl för mycket före matchen, och han 
hade talat vitt och brett om Mazda-handlarens problem. 
 
Frippes hustru, Gun, tycker inte om när Frippe blir högröstad. Frippe har dock den 
generella hållningen att man som advokat är berättigad till en privat sektor där man 
kan slå sig lös som andra människor. 
 
För två år sedan kom Frippe in i styrelsen för den lokala golfklubben. Han när en 
hemlig dröm om att också en dag bli ordförande för klubben. Kort tid efter det att 
Frippe kom in i styrelsen mottog golfklubben klagomål från en granne om placeringen 
av en green. Miljöförvaltningen tog allvarligt på klagomålet och ärendet utvecklade sig 
till en rättssak. Frippe erbjöd vid ett styrelsesammanträde sina tjänster och förklarade 
att han skulle kunna företräda klubben i ärendet utan betalning. Golfklubben, som inte 
har alltför god ekonomi, nappade genast på förslaget. Frippe hade visserligen aldrig 
tidigare arbetat med miljöfrågor men var beredd att arbeta lite extra med juridiken 
eftersom han nog tänkte att detta skulle kunna stärka hans chanser att bli ordförande i 
klubben en dag. Med hänsyn till att han arbetade gratis kunde ju heller golfklubben 
inte förvänta sig något extraordinärt arbete. 
 
Nyligen avgjordes ärendet slutligt i Miljööverdomstolen och det blev en total förlust 
för golfklubben. Den aktuella greenen måste flyttas och även vissa andra banarbeten 
blir nödvändiga. Totalt kommer detta att kosta golfklubben närmare 2 miljoner kronor.  
 
Utomstående experter har hört av sig till golfklubben med frågor kring hur man lagt 
upp sin talan i miljömålet. Det är inte utan förvåning man konstaterar att golfklubben 
undlåtit att göra vissa invändningar som mycket möjligt hade kunnat vända ärendet till 
golfklubbens fördel. 
 
Det blir en viss irritation bland medlemmarna och saken blir allmänt samtalsämne 
bland dem. 



  2 (2) 

 
Det talas allmänt om att man på nästa årsmöte skall ta upp frågan om inte Frippe 
ansvarsförsäkring borde kunna utnyttjas för att täcka de kostnader klubben nu drabbats 
av.  
 
Trots kritiken tar Frippe det hela med ro. Han har ju inte fått något betalt och ärendet 
har han handlagt som styrelseledamot och därför överhuvudtaget inte registrerat på 
advokatbyrån. 
 
Trots det klena resultatet lade Frippe en hel del arbete på miljöärendet för golfklubben 
och han har under tiden också försummat en del av sina vanliga klienter. Detta har 
också satt spår i hans likviditet. Tidigt i januari 2009 tillskriver Frippe alla sina 
återkommande klienter och förklarar att han fortsättningsvis tillämpar ”principerna om 
förskott och à conto”. Alla klienter ombeds till honom inbetala 50 000 kronor varav 
25 000 kronor är ett förskott och 25 000 kronor ett à conto-arvode för första kvartalets 
arbete. Förskottet kommer han att sätta in på ett konto i den ryska internetbaserade 
banken ”Putinbank” som utlovar räntor på en betydligt högre nivå än det svenska 
bankväsendet.  
 
En av Frippes gamla fotbollsvänner, Nils Molin, är stadens Toyota-handlare. Han tar 
kontakt med Frippe i anledning av att han blivit förgrymmad på Mazda-handlaren. 
 
Orsaken till Molins irritation är att Mazda-handlaren kopierat hans marknadsföring 
och därmed förenade försäljningsvillkor för begagnade bilar. Molin vill att Frippe för 
hans räkning skall framföra ett skadeståndskrav mot Mazda-handlaren och också 
förklara att han kommer att med alla till buds stående medel skandalisera Mazda-
handlaren om denne inte betalar. Frippe lovar att driva ärendet med full kraft. Vid 
närmare eftertanke tycker han dock att Molins krav är lite för dåligt underbyggt och 
han låter ärendet ligga till sig i hopp om att Molin skall lugna ner sig. Molin 
återkommer dock med samma kraft efter tre veckor och vill höra hur Mazda-handlaren 
har reagerat. Frippe förklarar att han vid närmare eftertanke kommit fram till att han 
inte kan skicka brevet på det sätt som Molin begärt. Molin blir mycket irriterad och 
tycker att Frippe kunde sagt detta med en gång, så att Molin hade kunnat gå till någon 
annan advokat som inte var så räddhågad. Det slutar med ett häftigt meningsutbyte 
mellan Frippe och Molin där Frippe undslipper sig att han alltid betraktat Molin som 
oseriös. Molin, som betalt in sina 50 000 kronor på Frippes anmaning, ber honom 
genast återsända hela beloppet.  
 
Frippe skriver en faktura avseende rådgivning i ärendet mot Mazda-handlaren, en 
faktura på 18 000 kronor plus moms och lovar att återbetala resterande del så snart han 
kunnat få ut pengarna från Putinbank, vilket visat sig vara förenat med en del 
svårigheter. 
 


