
FRÅGA 55 
 
Advokat Gustav Gåsvik har i många år hjälpt familjen Hjort med allt från familjens juridik 
till affärsjuridiken i familjens framgångsrika företag, Hjortens Träförädlingar AB.  
 
Gustav har utvecklat en personlig relation till familjen Hjorts starke man, Herman, som är 
son till firmans grundare. Deras familjer firar nyår tillsammans och Herman och Gustav 
brukar varje år åka till Cascais för en golfvecka. 
 
Hermans familj ger Gustav fullt upp med arbete och hans verksamhet i övrigt är ytterst 
begränsad. Han hyr numera kontor i en av familjen Hjort ägd fastighet. Han delar där en 
kontorsyta med en arkitekt som nästan aldrig är där. Det är lite ensamt men han har fått en 
kraftigt subventionerad hyra vilket väger upp nackdelen med ensamheten. 
 
En söndagsmorgon ringer Hermans hustru Elsa förtvivlad till Gustav och berättar att Herman 
helt oväntat avlidit i en hjärtattack under natten. 
 
Samma eftermiddag sitter Gustav i familjerådslag i familjen Hjorts stora villa. Alla är där. 
Sönerna Arne, Bengt, Krister och lillasyster Lisa.  
 
Gustav vet dock att det saknas en person i kretsen, Hermans utomäktenskapliga son Jan. 
Herman har lämnat uppgiften om Jans existens i förtroende till Gustav en kväll i Cascais, då 
Herman behövde råd om hur han skulle göra med sitt testamente. Gustav inser att det bara är 
en tidsfråga innan det blir uppenbart för alla och han informerar familjen. Elsa tar det med ro, 
men barnen blir stridslystna och ifrågasätter uppgiften. Gustav förklarar att det säkert inte går 
att göra så mycket åt saken. Herman har skrivit på ett faderskapserkännande.  
 
Alla blir överens om att företaget skall säljas snarast. Gustav har en bror på den stora 
advokatfirman Mark, Johan Gåsvik. Gustav kontaktar Johan och ber honom ”ta hand om allt 
kring företagsöverlåtelsen”.  
 
Johan ringer genast till sin klient, Takstommar AB, som har en verksamhet med nära 
anknytning till Hjortens Träförädlingar AB. Takstommar blir genast intresserade och Johan 
ordnar snabbt ett möte mellan Takstommars huvudägare, Dennis Dahl, och Gustav. 
Personkemin mellan Gustav och Dennis Dahl är katastrofal. Dennis hånar Hermans 
gammaldags sätt att leda företaget. Han bjuder dock ett pris som Gustav vet att familjen 
Hjort inte kommer att kunna motstå. Han gör vad han kan för att avskräcka Dennis men 
denne står fast vid sitt bud. Han säger att due diligence bara är någonting för mesar och att 
han är beredd att göra en affär direkt.  
 
Johan skriver det nödvändiga aktieöverlåtelseavtalet.  
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Efter slutuppgörelsen dröjer det inte många dagar förrän Gustav får ett mail med en begäran 
om att till Takstommars juridiska rådgivare, advokatfirman Furuvik, skicka över allt material 
han har rörande sin korrespondens med Hjortens Träförädlingar AB. Den nya styrelsen i 
bolaget vill undersöka vissa utbetalningar till barnen Hjort, som de bedömer som ogiltiga och 
eventuellt skall gå åter. 
 
Gustav hänvisar till sin tystnadsplikt och vägrar skicka handlingarna. Dennis ringer Gustav 
och säger med ett överlägset tonfall att Gustav nog inte riktigt har förstått sin roll.  
 
Gustav har fått nog av Dennis spydigheter och ber honom ”dra åt helvete”.  
 
Gustav vet att Herman alltid varit generös mot barnen men låtit bolaget verkställa hans 
varma omsorger. Han känner viss oro för vad Dennis kan komma att hitta på.  
 
Bland annat har Gustav själv medverkat vid vissa utbetalningar, som passerat advokatfirman 
på sin väg till barnens konton. Gustav informerar barnen och säger att han kommer att 
företräda dem i en eventuell tvist mot bolaget. 


