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Advokaten Claes Långberg på advokatfirman Law har fått en ny klient, 
biluthyrningsföretaget Car AB. Ställföreträdaren för Car, direktör Sven Klang, har i 
första hand sökt upp Claes på grund av att bolaget hamnat i konflikt med 
garageuthyraren Nord AB. Tvisten gäller frågan hur många bilar Car har rätt att ställa 
upp i det garage de hyr av Nord. Claes ringer upp direktör Birger Larsson på Nord AB 
och frågar om denne kan tänka sig komma till ett sammanträde för att förhandla fram 
en lösning. Direktör Larsson är positiv till detta och berättar att han besökt 
advokatfirman Law tidigare eftersom han alltid har använt advokaten Martin Munk 
som rådgivare. Advokat Munk var tidigare delägare i advokatfirman Law men valde 
att lämna byrån för två år sedan och driver nu sin verksamhet i liten skala, ”hemifrån 
köksbordet”. Ett av skälen att han valde lämna Law var de ständiga konflikterna han 
hade med Claes. Claes kommer överens med direktör Larsson om ett möte torsdagen 
den 26 mars kl. 15:00 och han skickar ett bekräftelsemail jämväl till Martin Munk. 
 
Efter telefonsamtalet med direktör Larsson gör Claes en jävskontroll och finner 
mycket riktigt att Nord tidigare varit klient på byrån. 
 
På utsatt tid inställer sig alla, med undantag för advokaten Munk, som strax före mötet 
ringt till kontoret och berättat att han blir försenad. De närvarande informeras om detta 
av en sekreterare. Claes kan inte hålla inne med en sarkastisk kommentar om advokat 
Munks oförmåga att passa tider och att hålla avtal i största allmänhet. Direktör Larsson 
blir irriterad på Claes kommentar men inser att Claes nog träffat ganska rätt. När 
advokat Munk dyker upp är han stressad. Claes utnyttjar möjligheten att få advokat 
Munk ur balans och hälsar honom med hälsningsfrasen ”Lika punktlig som vanligt”. 
Efter ett par korta replikskiften med advokat Munk har Claes lyckats göra denne 
fullständigt rasande. Advokat Munk reser sig från den stol han just satt sig på och går 
med bestämda steg ut ur rummet och slår igen dörren med en smäll. Situationen blir 
pinsam. Direktör Larsson tittar ner i bordet och vet inte riktigt vad han skall svara när 
Claes frågar honom ”Vad skall vi göra nu då?”. Utan att invänta svaret påpekar Claes 
att han faktiskt hade för avsikt att lägga fram ett förlikningsförslag som han räknade 
med att parterna nog skulle kunna acceptera. 
 
Direktör Larsson tycker att han, när han nu ändå finns på plats, lika gärna kan lyssna 
på förlikningsförslaget. Det visar sig mycket riktigt, som Claes förmodat, att man 
ganska snabbt blir överens. Ett förlikningsavtal mellan Car och Nord upprättas och 
trettio minuter senare har parterna också undertecknat förlikningsavtalet. 
 
Direktör Larsson tackar Claes för hans konstruktiva arbete och beklagar samtidigt sitt 
eget ombuds obalanserade uppträdande. Han förklarar att han är så besviken på 
advokaten Munk att han vill anmäla denne till Advokatsamfundets disciplinnämnd. 
Han frågar om Claes är beredd att hjälpa honom upprätta en sådan anmälan. Detta 
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uppdrag åtar sig Claes mer än gärna. Direktör Larsson påpekar också att Nord har 
några andra ärenden, av mer materiell juridisk substans, som de gärna vill lägga över 
på Claes. Direktör Klang ser lite besvärad ut under samtalet mellan Claes och direktör 
Larsson men han förblir tyst. 
 
När direktör Larsson gått avslutar Claes och direktör Klang dagen med ett 
sammanfattande samtal. Direktör Klang berättar då att Car också behöver Claes hjälp 
vid den kommande hyresförhandlingen med Nord, men säger sig förstå att detta 
kommer att bli lite komplicerat när nu Claes skall börja arbeta för Nord. Claes 
förklarar dock genast att han i denna situation kommer att vänta med att påbörja 
ärendena för Nord till dess hyresförhandlingarna har förts i hamn. 
 
Efter mötet vill Claes avlämna en rapport till advokat Munk. Han ringer på såväl den 
vanliga telefonen som på mobilen, men möts bara av inspelade meddelanden att 
advokat Munk inte kan nås förrän tidigast om tio dagar, p.g.a. två 
heldagsförhandlingar och en därefter ”välförtjänt” skidsemester. När han skickar mail 
får han frånvarobesked med motsvarande meddelande. 


