
FRÅGA 58 
 

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

 
1. Bröderna Gordon och Gideon Grottberg driver tillsammans familjegodset Grottberga 

Gård. 
 
2. Gideon är också advokat med inriktning på livsmedelsjuridik, jordbruksstöd, arrende och 

vattenmål. 
 
3. Gordon som är utbildad lantmästare är den som är ansvarig för jordbruksdriften. Gideon 

sköter de kamerala frågorna på godset och det är från gårdskontoret han också bedriver 
sin advokatverksamhet. På den av godsets flygelbyggnader som inrymmer kontoret finns 
två skyltar: Grottberga Godsförvaltning AB och Jur. kand. Gideon Grottberg 
Jordbruksjuridik AB.  

 
4. Grottberga gränsar till Ekeskogs Kungsgård, en stor fastighet med en fantastisk 

huvudbyggnad från 1500-talet. Ekeskog köptes för några år sedan av den framgångsrike 
och stormförmögne industrimannen Sture Strömfjord. Strömfjord går med liv och lust in 
för att bevara och återskapa Ekeskog till sin ursprungliga glans. Han har börjat gå klädd i 
jakt- och ridkläder och Gordon tycker att Strömfjord är en riktig sprätt som inte förstår 
jord- och skogsbrukets realiteter.  

 
5. Sedan Strömfjord köpte Ekeskog har tvisterna mellan bröderna Grottberg å ena sidan och 

Strömfjord och Ekeskogs Kungsgård å den andra varit många. Strömfjord har bland 
annat dämt upp en bäck som sträcker sig över Ekeskogs och Grottbergas marker, för att 
försöka få igång en gammal kvarn från 1700-talet. Han har även satt upp flera kilometer 
med stängsel för att ”hans hjortar” inte skall förvilla sig in på Grottberga. 

 
6. Gideon för process mot Strömfjord så fort han kan. Strömfjord har dock sina skickliga 

advokater på Advokatfirman Landegren till hjälp och Gideon har inte mycket framgång. 
 
7. Grottberga sockens Hembygdsförening äger en kulturhistoriskt intressant gammal gård 

där man också har ett museum. Den gamle nämndemannen Per Persson, som har varit 
ordförande i föreningen i mer än 25 år, har meddelat att han vill avgå. Strömfjord visar 
ett starkt intresse för uppdraget och skyndar sig att skänka 25 000 kronor till föreningen, 
vilket retar Gordon som sett sig som den självklare efterträdaren till Per Persson. Vid 
årsmötet slutar det dock med att det blir Gideon som väljs. Gordon är lite besviken men 
samtidigt nöjd med att det i vart fall inte blev Strömfjord. Gordon förstår nog att man 
gärna vill ha Gideon nu när man står inför upphandlingen av en stor 
byggnadsentreprenad för en upprustning av hembygdsmuseet.  



   

 
8. Gideon har ett visst samarbete med sin gamle studiekamrat Måns Magnusson. Måns är 

advokat och verksam på den stora advokatfirman Snow & Thaw. Måns har också flera 
gånger företrätt Grottberga Godsförvaltning och han satt också under några år i styrelsen 
i Grottberga Godsförvaltning AB. Måns har nu underrättat Gideon om att han flyttar sin 
verksamhet till Advokatfirman Landegren. Gideon, som lärt sig tycka innerligt illa om 
den firman, tröstar sig dock med att han fortsättningsvis slipper Landegren på motsidan i 
tvisterna mot Strömfjord. På Landegren gör men dock den bedömningen att det endast är 
Måns som haft befattning med, och kännedom om, Grottbergs ärenden. Det är därför 
bara han som är jävig i ärenden mot Grottberga. Man frånträder därför inte i de pågående 
tvisterna mot Grottberga och tänker inte heller avstå från nya ärenden mot bröderna 
Grottberg eller Grottberga Godsförvaltning AB. 

 
9. Gideon förbereder en muntlig förberedelse i tvisten med Strömfjords Mekaniska AB, ett 

bolag i Strömfjordkoncernen. Gideon företräder en lantbrukare, Lars Larsson, som är 
missnöjd med en utgödslingsanläggning som Strömfjords Mekaniska har levererat. 
Gideon tänker göra stort nummer av att han tidigare företrätt en annan lantbrukare, 
Gunnar Gustavsson, i ett liknande ärende. Gunnar fick ett betydande belopp i skadestånd 
för det stillestånd som felet hade förorsakat.  

 
10. Gideon tänker inte spara på krutet. Han drivs av sin aggressivitet mot Sture Strömfjord. 

Under en paus i förhandlingen erbjuder Strömfjords ombud, advokaten Lage Landegren, 
en förlikning som innebär att Strömfjord skall betala 50 000 kronor till Lars Larsson. 

 
11. När förhandlingen återupptas säger Gideon i hånfull ton att ”storstadsfjanten Strömfjord, 

som tror han blivit greve genom att köpa Ekeskogs Kungsgård, anser att han kan köpa en 
bonde för 50 000 kronor. – Det kan han glömma!” 

 
12. Högmod går före fall! Det visar sig att Gideon skulle ha rekommenderat Lars Larsson att 

ta förlikningen. Man förlorar målet med dunder och brak. Det står i domen att ”såsom 
talan slutligen bestämts kan den inte lagligen bifallas”. Det blir dyrt för Lars Larsson. 
Gideon har lite dåligt samvete och meddelar honom att han prutar sin faktura till hälften.  

 
13. Gideon passar på att kompensera sig genom att fakturera Hembygdsföreningen för sitt 

arbete med entreprenadupphandlingen för ombyggnaden av museet. Även här är Gideon 
försiktig och fakturerar endast hälften mot vad han tycker hade varit skäligt arvode. Det 
blir ändå gruff i styrelsen, som tycker att styrelsearbetet är ideellt för dem alla.  


