
FRÅGA 56 
 
Observera att numreringen i stycken endast är till för att underlätta läsning och 
genomgång. 

 
1. Advokaten Wilhelm Wilke (Wille) har just avslutat ett ärende för byggmästare Sture 

Storm. Det gällde exploateringen av det gamla hamnområdet i Kalvik. Ärendet avsåg 
köp av tomtmark och förhandling av ett exploateringsavtal. Wille skickar byggmästare 
Storm en faktura på 175 000 kronor för sitt arbete. 

 
2. Storm betalar inte fakturan trots påminnelser och krav. Wille blir förgrymmad och 

skriver till Storm att han inte är bunden av sin tystnadsplikt i en tvist om arvodet. Om 
ärendet måste gå till domstol kommer han att redogöra för Storms utnyttjande av 
polska byggjobbare som arbetat svart. Några dagar senare är fakturan betald.  

 
3. Det går något år och Wille ser hur Storms byggande i hamnen går framåt. Wille och 

Storm har inte längre någon kontakt.  
 

4. Det talas i staden en hel del om att Storms metoder inte alltid är helt rumsrena. Wille 
skriver en insändare i lokaltidningen. Bland annat skriver han ”Som helt vanlig 
invånare i Kalvik kan man förarga sig på att vanliga regler på arbetsmarknaden inte 
respekteras av alla som nu tjänar pengar på att vara med och bygga den nya staden vid 
hamnen.” 

 
5. Bara några dagar senare blir advokatbyråns alla fönster krossade av stenkastare. Det är 

känt att det i Kalvik finns ett ligistgäng på fyra–fem ungdomar som drar runt på stan 
och ställer till oreda. Byggmästare Storms son, Sonny, är en av dessa.  

 
6. Wille kontaktar polisen och berättar att han misstänker att Sonny är inblandad. Polisen 

kallar in Sonny och fyra av hans kamrater på förhör. Sonny erkänner men de övriga 
nekar. Alla blir åtalade för skadegörelse. Sonny försvaras av advokaten Petter Plog 
och de övriga tilltalade försvaras av advokaten Arne Aller. Plog och Aller har 
kontorsgemenskap men driver sina verksamheter i varsitt advokatbolag. 

 
7. Advokat Plog har dåligt rykte i Kalvik. Alla i staden minns att han i sin ungdom var 

en riktig lymmel och nu är han de kriminella mc-gängens favoritadvokat.  
 

8. Bilhandlare Björn Bill har öppnat en liten verkstad i Kalvik men vill också etablera sig 
som bilförsäljare. Han vänder sig till Petter Plog för hjälp med att förvärva en lämplig 
fastighet för en bilhall. Plog blir förtjust över uppdraget och är inte så lite nöjd med att 
för en gångs skull få en klient där hans arvode inte skall utgå ur allmänna medel.  

 



   

9. Under rättegången rörande Willes sönderslagna fönster umgås Wille, som är där som 
målsägande, med försvararna Plog och Aller i advokatrummet under pauserna. I en 
sådan paus frågar Plog om Wille känner till något lämpligt objekt där man skulle 
kunna anlägga en bilhall. Han berättar för Wille om det uppdrag han har för Björn Bill 
och säger att han är tacksam för alla tips han kan få. 

 
10. Wille tycker inte om att Bill vänt sig till Plog som han tycker bör hålla sig till sina 

försvararuppdrag. Efter rättegången tar han sin bil och kör bort till Bills verkstad. Han 
frågar om han kan få en service på bilen och passar också på att samtidigt hälsa Bill 
välkommen som näringsidkare i Kalvik. Han säger att om Bill behöver advokathjälp 
så skall han ta ordentliga referenser, för ”det är stor skillnad på advokaternas 
kompetens och omdöme i Kalvik”. 

 
11. Bill följer Willes råd och får snart klart för sig att Plog nog inte var det bästa 

advokatvalet. Han ringer till Plogs kontor men får inte tag i honom. Han säger till 
receptionisten att han ändrat sig och vill tänka lite innan han går vidare med ärendet. 
Plog skall inte göra något mer i saken.  

 
12. När Plog får beskedet blir han misstänksam. Han ringer Bill och påpekar att de har ett 

avtal och att Plog fått ett uppdrag som han tänker fullfölja. Om han nu blir 
avpolletterad kommer han inte bara att fakturera sitt nedlagda arbete utan också en 
rimlig del av det arbete han går miste om. ”Bill har ingen grund för att få honom att 
frånträda uppdraget.”  

 
13. Plog har redan genomfört förhandlingar med en markägare och fått fram ett 

prisförslag, som han tror Bill kommer att vara mycket nöjd med. Han berättar för Bill 
att om uppdraget nu avbryts kommer han inte att lämna några upplysningar om vem 
markägaren är som är beredd att sälja. 


