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Vi kunde helt enkelt inte låta bli.

Cayenne GTS

Vi har alltid byggt sportbilar och det här är vår senaste. 24 mm lägre och utrustad med 

aktiv dämpning (PASM), V8 sugmotor med 405 hk, 21 tums Cayenne Sport fälgar och 

sportavgassystem som standard. Typisk sportbil, typiskt Porsche. 
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Bränsleförbrukning blandad körning: 13,9 l / 100 km. CO2-utsläpp: 332 g/km.



En bra start på karriären

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG LONDON BRYSSEL HONG KONG SHANGHAI

www.vinge.se
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Miljondesign
� Cederquist marknadsför sig som en
modern advokatbyrå. Nya stjärndesignade
kontorslokaler med modern konst ska
stärka det intrycket.

Skiljekvinnor
� Fler yngre – och fler kvinnor 
– ska lockas att bli skiljemän. 
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70
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12

UNDERSÖKNING

Känd från TV
� Förre justitieministern Thomas
Bodström var 2007 års mest mediale
jurist. ”Jag ser aldrig mig själv på TV”
säger han själv. 

PORTRÄTT

Juridisk debattör
�Maria Abrahamsson lämnade juri-
diken för att bli ledarskribent på Sven-
ska Dagbladet. 

”Jag vill förklara det träiga domstols-
språket” säger hon. 

KULTUR

Inspirerad
� Augustnominerade poeten Ulf Karl
Olov Nilsson hämtar inspiration från
lagtexter. ”Med det juridiska språket så
fjärmar man sig från känslorna”, förkla-
rar han.

� aktuellt  � eg-rätt   � pengar � böcker  � resa � vin  � mat

� kristina lidehorn  � elisabet fura sandström  � på laglig väg  

“byråerna fortsätter att verka
mer än att synas.” Rubriken är fem år
gammal. Publicerad i det allra första
numret av Legally yours. Artikeln
redovisar vår första mätning av hur
ofta advokatbyråerna syns i medier-
na. Något som vi har fortsatt att
granska, år efter år. Två tendenser har
varit desamma i alla upplagor av
undersökningen: 

� På individnivå hamnar affärsjuris-
terna ständigt i bakvattnet efter
stjärnadvokater, korruptionsåklagare
och andra etablerade medieprofiler.

� Sedan 2003 har advokatbyråerna
börjat jobba mer professionellt med
kommunikation. Många har anställt
särskild personal för detta, och de
flesta anlitar PR-byråer. Som ett
exempel på ambitionsnivån så värva-
de Vinge nyligen Nordeas presschef. 

Att byråerna fortsätter utveckling-
en till att bli mer renodlade tjänstefö-
retag visas också i advokatsamfun-
dets förslag att en vd som inte är
advokat i framtiden ska kunna bli
delägare. 

I årets ”Mediebarometer” visar vi
exempel på hur byråerna bygger det
egna varumärket genom sina klient-
uppdrag. Som förvaltare av Fly me:s
konkurs fick Lindahl massiv medial
uppmärksamhet, dessutom använde
byrån den egna hemsidan till att
sprida information till flygbolagets
kunder. 

Något som säkert kommer att bli
vanligare om byråerna fortsätter att
utveckla kommunikationen. 
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Fredric Renström

Fredric, som närmast kommer från annan advokat-
byrå i Stockholm, har mycket stor erfarenhet av
svensk och internationell familjerätt. Han arbetar
också med frågor kring arvs- och gåvorätt. Fredric
verkar frekvent som boutredningsman, bodelnings-
förrättare och är även en uppskattad föreläsare.

Jenny Grundén

Jenny har med ett förflutet som jurist på bank
främst kommit att arbeta med avtals- och
bolagsrättsliga frågor. Hon sitter idag i bolags-
styrelser och förordnas även regelbundet till
konkursförvaltare av tingsrätterna i Stockholms-
regionen.

Jan Gerdén

Jan kommer från byråns egna led. Han arbetar
främst med obeståndsfrågor och förordnas åter-
kommande till konkursförvaltare av tingsrätterna
i Stockholmsregionen. Jan arbetar även med 
fastighetsrättsliga frågor och allmän affärsjuridik.

Nya delägare på Lindskog Malmström
Lindskog Malmström är en advokatbyrå som i mer än 60 år framgångsrikt hjälpt sina klienter. Byråns drygt 20 jurister biträder
idag börsbolag, onoterade bolag, statliga verk, stiftelser, föreningar och privatpersoner med rådgivning inom affärsjuridik, familje-
rätt, fastighets- och miljörätt samt obeståndsjuridik. Sedan årsskiftet hälsar Lindskog Malmström tre nya delägare välkomna.

Östermalmsgatan 87 E | Box 277 07, SE-115 91 Stockholm | Tel 08 599 29 000 | Fax 08 599 29 001 | email@lmlaw.se | www.lmlaw.se

den svenska medlemmen i

MEDARBETARE
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Stockholms Handelskammares Skiljedomstinsti-

tut utbildar under våren nitton utvalda personer i

skiljemannarätt. Ett uttalat mål har varit att locka

fler kvinnor:

– Vi måste föryngra och bredda skiljemanna-

gruppen, säger initiativtagaren Olle Flygt.

AV FREDRIK OLSSON OCH PETER JOHANSSON 

Fler kvinnor
släpps in i
manlig värld



På ena sidan förlorarna.
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varannan tisdag träffas gruppen
för att lösa hemuppgifter under
ledning av en synnerligen namnkun-
nig skara handledare. Deltagarlistan
domineras av manliga advokater från
större affärbyråer, men Olle Flygt,
advokat på Mannheimer och initiativ-
tagare till utbildningen, säger sig vilja
föryngra utbildningen – och locka till
sig blivande skiljekvinnor. Catharina
Baerselman från advokatfirman
Södermark är en av fyra kvinnor som
antagits till årets kurs.

– Jag ser deltagandet i skiljeman-
nautbildningen som en stor förmån.
Genom kursen får jag en rejäl duv-
ning i skiljemannarätt och en unik
möjlighet att ta del av kunskaper och
erfarenheter från den svenska skilje-
mannaeliten. säger Catharina Baersel-
man från Södermark.

kursen genomförs för andra
gången och riktar sig i första hand till
verksamma advokater med intresse
för skiljeförfaranden. Utbildningen
innebär en möjlighet för yngre advo-
kater att nätverka med den äldre

generationen advokater, justitieråd
och professorer. Torkel Gregow, Lars
Heuman, Torgny Håstad, Johan
Munck och Jan Ramberg är bara några
av de som håller i seminarierna.

– Kursen är ett bra forum för
diskussion och utbyte av erfarenheter
mellan advokater som är verksamma
inom samma område. Betydelsen av
det nätverk som kursen ger ska
förstås heller inte underskattas, säger
Catharina Baerselman.

Elsa Arbrandt på Roschier är
också positiv till utbildningen, men
anser att fler kvinnor bör utses till
skiljemän för att bevara Sveriges
attraktionskraft som centrum för
skiljeförfaranden.

– Det finns redan några framstå-
ende kvinnliga skiljemän, se bara på
Carita Wallgren, men om man vill att
Sverige skall vara attraktivt för skilje-
förfaranden även i fortsättningen
måste fler av de bäst skickade utses
som skiljemän och det innebär att
även fler kvinnor måste komma
ifråga, säger Elsa Arbrandt från
Roschier.

Vi måste bryta
traditionen att

skiljemannauppdrag är
förbehållet en liten
exklusiv klubb nästan
uteslutande bestående
av äldre män

elsa arbrandt, roschier

”



Vi är advokatbyrån som klienterna älskar och motparterna fruktar. Älskade för vårt 

engagemang, okonventionella tänkande och förmåga att sätta klientens resultat i fokus. 

Och fruktade av motparter för vår envishet och djupa kunskaper. Tänk på det nästa 

gång du väljer advokat. www.hellstromlaw.com

På andra sidan vinnarna.

advokater du vill ha på din sida

Fyra kvinnor är antagna till årets
utbildning, en fördubbling jämfört med
förra gången kursen arrangerades:

– Det återspeglar antagligen
förhållandena på advokatbyråerna. Vi
måste bryta traditionen att skiljeman-
nauppdrag är förbehållet en liten
exklusiv klubb nästan uteslutande
bestående av äldre män. 

olle flygt, processpecialist på
Mannheimer Swartling och initiativ-
tagare till utbildningen, delar den
uppfattningen:

– Den ursprungliga tanken var att
föryngra skiljemannakretsen och
samtidigt få in större mångfald. Fler
kvinnor, både äldre och yngre, och
fler yngre män, säger han.

Han tror att kursen kan hjälpa
många kvinnor att få in en fot:

– Nu kan de visa papper på att de
har gått en gedigen utbildning, något
som många av oss som håller på med
detta aldrig har gjort.

Nästa utbildning väntas starta
inom två-tre år.  

– Innan dess är det möjligt att vi
tar konceptet vidare till Göteborg eller
Malmö, i mer koncentrerad form. Det
kan vara rätt tufft att behöva åka till
Stockholm 15 gånger under en vår för
att kunna gå på alla seminarier. 

Vad är poängen med att ta skiljeman-

nauppdrag?

– Som advokat är det ju inte det man
tjänar störst pengar på. Men man blir
ett bättre ombud av att sitta på andra
sidan, lyssna på andra ombud och på
så sätt känna igen sina egna misstag.  

Sverige har på senare år fått
konkurrens av Schweiz, Frankrike och
England som centrum för tvistelös-
ning. Handläggningstiderna i Sverige
är längre än i exempelvis Schweiz,

som anslagit ett tak om sex månader
vid klander av skiljedomar. Hovrät-
tens beslut att i det så kallade Ukrai-
na-målet gå emot tingsrätten och
skiljenämnden och ogiltigförklara en
skiljedom kan också ha gett drag-
ningskraften en törn.

Ulf Franke, generalsekreterare för
Skiljedomsinstitutet, ser inte anled-
ning till oro. Antalet skiljemål ökade
dramatiskt under förra året med totalt
170 avgöranden. På institutet tror
man att den ökade globala handeln
och de nya regelverk institutet antog i
januari 2007 kan ha bidragit till
utvecklingen.
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Nu kan de visa
papper på att

de har gått en gedigen
utbildning, något som
många av oss som hål-
ler på med detta aldrig
har gjort. olle flygt,

mannheimer swartling

”
f
o

t
o

: 
j
o

n
t
e
 w

e
n

t
z
e
l



Vi har bara lokaler i bästa läge.
08-7629000, www.hufvudstaden.se

Kontor med framtidsutsikt. 
Med eget hus på Birger Jarlsgatan 7 sitter du och dina medarbetare 
verkligen i bästa läge. Huset erbjuder drygt 5000 kvadratmeter modern 
kontorsyta och oavsett var i huset du sitter kan vi lova ljus framtidsutsikt.



Optimism på Delphi
de biträdande juristerna på Delphi
ser ljust på framtiden, en uppgift som
föll bort ur undersökningen ”Associates
2007” som publicerades i förra numret
av Legally yours.

Hela 71 procent tror att de i framti-
den kommer att erbjudas delägarskap
på byrån. 

en kvinna i sveg har förgäves
försökt dra den välkände sångaren
Christer Sjögren inför domstol,
uppger Östersunds-Posten.

Orsaken är att hon tycker att
dansbandslegenden sjunger alltför
likt Elvis Presley. 

” Enligt svensk lag skall man
särskilja sin sångröst från andra så att
Stim kan utbetala ersättning till rätt
person. Jag anser att Christer Sjögren

har utövat stöld av Elvis tonage på
olika sätt vid sina framträdanden.
Detta utan skamkänsla eller ersätt-
ning till Graceland”, skriver kvinnan i
sin överklagan till hovrätten för
västra Sverige.

Såväl tingsrätten som hovrätten
har valt att inte driva saken vidare.

Tillfrågad av Värmlands Folkblad
säger Christer Sjögren att han ser det
hela som ”en komplimang”.

Jailhouse Dansband?

Familjerättsjurist skaffar haj
advokat Christopher Gillette, Boze-
man, Montana, har valt att vända
skilsmässoadvokaters dåliga rykte till
något positivt. Trött på att jämföras
med en haj beslöt han sig för att köpa
en hajtank. 

Saltvattenskvariet rymmer nära
4000 liter, är två och en halv meter

långt och en dryg meter brett. Här
kommer han att ha minst två hajar
som kommer att kläckas ur sina ägg
på plats i akvariet. 

Akvariet installerades vid årsskif-
tet. När hajarna är på plats är tanken
att man ska kunna följa deras fram-
fart på www.cjgillettelaw.com.
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i höstas presenterade advokat-
samfundets etikkommitté sitt förslag
till nya regler om god advokatsed.
Deras arbete har sedan behandlats av
samfundets styrelse som vid sitt möte
den 24 januari i slutet av januari
beslöt sig för ett förslag som nu har
skickats ut på remiss för vidare
behandling på lokalavdelningarnas
årsmöten och på fullmäktigemötet
senare i vår. 

I dokumentationen ingår ett
resonemang om att storbyråerna
under vissa förutsättningar i sam-
band med controlled auctions ska
kunna få dispens från reglerna om
intressekonflikt. Då styrelsen inte har
kunnats enas i frågan så ingår para-
grafen formellt inte i förslaget, däre-
mot finns den med som diskussions-
underlag för medlemmarna att ge
respons på.  

i dag får inte medarbetare från en
och samma byrå företräda flera parter
under en sådan budgivning. Repre-

sentanter från storbyråerna Mannhei-
mer Swartling, Vinge och Linklaters
har flitigt propagerat för en ändring
av reglerna. Med samtyckesarrange-
mang och säkerhetslösningar - så
kallade "chinese walls" – ansåg de att
en byrå borde kunna företräda flera
intressenter.

etikkommittén ställde sig kallsinnig
till en ändring, men samfundsstyrel-
sen öppnar nu alltså för en fortsatt
diskussion.

– Samfundets styrelse har uppen-
barligen tagit intryck av vad vi och
några ytterligare byråer tycker om
detta. Det är ett steg i rätt riktning,
kommenterar Michael Wigge, mana-
ging partner för Vinges stockholms-
kontor. 

– Nu finns det goda möjligheter
att det här hamnar rätt i slutändan.
Det är viktigt att spelplanen ser
likadan ut för oss i Sverige som den
gör för Freshfields och andra interna-
tionella aktörer, säger Stefan Brocker,

managing partner på Mannheimer
Swartling. 

– Om det inte blir så kommer
transaktionsmarknaden att bli lidande.
Då måste vi fundera över hur vi ska
organisera verksamheten. Advokatti-
teln är viktig för oss, men det vore
vårdslöst av oss att inte ställa frågan om
huruvida vi kan vara kvar i samfundet. 

Linklaters Jörgen Durban var en
av de få i etikkommittén som ville
driva igenom ändrade regler. 

– Styrelsen är uppenbarligen
intresserad av att höra vad ledamöter-
na i stort tycker i den här frågan,
kommenterar han 

Samfundsstyrelsen föreslår också
att icke-advokater ska kunna bli vd –
och delägare – i en byrå. Under förut-
sättning att ägandet endast utgör tio
procent av kapitalet och representera
mindre än tio procent av röstvärdet.
Dessutom måste vd:n förbinda sig till
att omedelbart överlåta sina aktier
eller sin andel till övriga ägare om
anställningen upphör.

– Ett utmärkt förslag, som jag tror
är helt okontroversiellt bland med-
lemmarna. Jag är helt säker på att den
här punkten kommer att bli antagen. 

Det slutliga beslutet tas senare i år.
De nya reglerna väntas sedan träda i
kraft den 1 januari 2009.

michael wigge , vinge:

– Ett steg i rätt riktning.

jörgen durban, linklaters:

– Styrelsen är uppenbarligen intresserad av

att höra vad ledamöterna i stort tycker i den

här frågan.

stefan brocker, mannheimer swartling:

– Advokattiteln är viktig för oss, men det

vore vårdslöst av oss att inte ställa frågan

om huruvida vi kan vara kvar i samfundet-

Även icke-jurister ska kunna bli delägare i advokatbyråer.

Det är innebörden i advokatsamfundets förslag till nya etiska regler. 

Samtidigt öppnas för att storbyråerna genom dispens ska kunna

företräda flera parter i samband med controlled auctions.

Icke-jurister ska 
kunna bli delägare
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It’s TIME to make a difference. To learn more about how Baume & Mercier and
TERI HATCHER contribute to programs that improve education for our children, seek
to cure cancer and protect the environment, please visit: www.baume-et-mercier.com

FARSTA: STJÄRNURMAKARNA FARSTA CENTRUM – Farstaplan 25 08 93 63 33
GÖTEBORG: NKDETAILS – Drottninggatan 39 031 710 12 07
LIDINGÖ: LIDINGÖ URHANDEL – Lidingö Centrum 08 765 85 04
LUND: J. G. LINDER 1880 – Klostergatan 9 046 12 30 95
MALMÖ: BERNHARD HUKE URHANDEL – Baltzargatan 32D 040 23 84 50
STOCKHOLM: FRANKS UR – Drottninggatan 39 08 10 07 18

WOHLIN URHANDEL – Biblioteksgatan 12 08 678 12 24
SUNDSVALL: KENT WATCH & JEWELLERY – Storgatan 15 0601 54 500

PRODUCT LINE AS
Tlf: +47 815 22 330 – post@productline.no – www.productline.no

D I A M A N T

Rek. pris från

12.850:-

Avbildad rek. pris

27.400:-
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de tecknade figurerna Kalle
Anka, Kajsa Anka, Musse Pigg och
fågeln Pip har kallats som vittnen i
samband med ett piratkopierings-
mål som behandlades vid en dom-
stol i Neapel i december. En kine-
sisk man hade åtalats för att ha sålt
piratkopierade leksaker med tryck
so föreställde Kalle Anka och kom-
pani. 

På grund av ett misstag av en
notarie så blev det de välkända
figurerna som kallades som vittnen
i stället för de representanter från
Disney respektive Warner som äger
rättigheterna till dem.

– De kan tyvärr inte dyka upp.
De bor i Disneyland, förklarade
Disney Italias vd Fiorenza Sorotto
för nyhetsbyrån AP. 

sedan 1987 har domstolarna i
distriktet Dhanbad i östra Indien
försökt reda ut vem som har ägande-
rätten till en 1000 kvadratmeter stor
markyta. På tomten står två hinduiska
tempel där gudarna Ram och Hanu-
man tillbeds.

Prästen Manomohan Patak hävdar
att marken tillhör honom. Ortrsbe-
folkningen, å andra sidan, menar att
de tillhör de båda gudarna.

För några år sedan kom en dom-
stol fram till att ortsbefolkningen
hade rätt. Prästen överklagade. Doma-
ren i denna högre instans, Sunil
KumarSingh, har sedan dess förgäves
försökt få Ram och Hanuman att ge
sina egna versioner av tvisten. Trots
många kallelser har försöken hittills
varit förgäves, domstolen meddelar
att de inte har haft någon fullständig
adress till duon.

Därför beslöt sig domaren för att

annonsera i lokaltidningen: ”Trots
flera påstötningar har vi inte lyckats
nå er. Ni uppmanas härmed att per-
sonligen infinna er i rätten”.

– Eftersom marken har donerats
till gudarna är det nödvändigt att dra
in dem i målet, förklarar advokaten
Bijan Rawani för internationella
nyhetsbyråer.

Indiska gudar Kalle Anka
domstol efterlyser 1: domstol efterlyser 2:



man: Hugo Boss, Armani Jeans, Gant, Gloverall, Corneliani, Barbour, Burberry,
Eduard Dressler, Stenströms, Eton, Paul & Shark, Tiger of Sweden, Hugo, Jaggy,
Ralph Lauren, Alan Paine, Oscar Jacobson, Sand, Church’s, Zegna, Armani m fl
woman: Max Mara, Armani Jeans, Burberry, Gant, Hugo Boss, Barbour, Allegri,
Sand, Tiger of Sweden, Busnel, Gloverall, Ralph Lauren, Anna Holtblad,
Erich Fend, Basler, Stenströms, Repeat, Gardeur, Turnover, Luisa Cerano m fl
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Ett gränslöst Europa?

Domare vid Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter, Strasbourg
e-mail  

Elisabet.Fura-Sandstrom@echr.coe.int 

ELISABET FURA-SANDSTRÖM

strasbourg i januari 2008

P
å morgonen den 21 december 2007 passerade
jag en gräns mellan två medlemsstater i Europeiska
Unionen. En tämligen vardaglig händelse om det inte

varit för omständigheten att det ena landet tillhörde Schen-
gen-samarbetet sedan tidigare medan det andra landet just
tillträtt detta utvidgade samarbete inom Europa. Vi, de för-
sta gränsöverskridarna efter förändringen som i princip
innebär att gränskontrollen tagits bort, togs emot av det nya
Schengen-landet med pompa och ståt. En blåsorkester
underhöll och barnen fick ballonger. Media i de nya Schen-
gen-länderna var fyllda av positiva rubriker, artiklarna anda-
des glädje och framtidstro. 

Många skribenter uttryckte en stolthet över att äntligen
tillhöra väst, på riktigt. Kritiska röster fanns förvisso. Inte så
få uttryckte en oro över risken för ökad brottslighet när
utlänningar fritt kan komma in i landet. Men generellt
kunde konstateras att det var en stor och i huvudsak positiv
nyhet.  

Svenska media å andra sidan, i den mån man rapporte-
rade över huvud taget, syntes mera fokusera på det förstärk-
ta gränsskyddet i de länder som numera utgör EUs yttre
gräns och den strikta kontroll icke-EU-medborgare har att
underkasta sig när de vill passera den gränsen. Självklart
bör vi passa oss för att skapa en ”Fästning Europa” dit
endast de redan rika och privilegierade har tillträde. Att
bygga på de redan existerande skillnaderna mellan rika och
fattiga kan bara öka spänningarna i världen utan att lösa
några problem på sikt. 

i  tyskland var statschefen ute och firade med folket
och tv-kamerorna var självklart där för att odödliggöra
ögonblicket.

Skillnaden i attityd är inte förvånande. I Sverige har vi
haft förmånen att leva i fred så länge att såren läkt. De flesta
av oss (dock långt ifrån alla) har inte själva erfarit hur det är
att leva i en totalitär regim och/eller i ett land ockuperat av
främmande stats militär. Men just det minnet lever kvar i
Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Malta, Tjeckien,
Slovakien och Slovenien som nu tagits upp i Schengensam-
arbetet. Och i Tyskland vet alla vad en gräns kallad järnri-
dån kan innebära av förtryck, mänskligt lidande och död. Så
inte att undra på att de firade när den sista delen av muren
föll, bildligt talat.

För någon tid sedan tog jag mig ut i skidspåret för första
gången denna säsong. Vilken härlig känsla att sträcka ut i
naturen även om det snöade ymnigt och glidet kunde ha
varit bättre. I Strasbourg där jag bor finns inga skidspår 

men väl i bergen som omgärdar den dal där staden ligger.
Man kan åka skidor i Vogeserna på den franska sidan och i
Schwarzwald på den tyska. Vi väljer oftast den tyska sidan
eftersom den är närmare och bättre organiserad. På morgo-
nen kan sugna åkare logga in på hemsidan och med webka-
merans hjälp själva avgöra hur snöläget och övriga förhål-
landen är. Ett elljusspår finns tillgängligt för alla som löser
en biljett för 1,50 euro i en liten automat. 

Skriftliga instruktioner för betalning och annat man kan
behöva inklusive hur man åker skidor (!) finns på tyska,
franska och engelska. I skogen råder ordning och skidlöpar-
na håller solidarisk till höger och hälsar artigt vid möte.
Inget klampade av fotgängare i spåret här, inte! På den
franska sidan är det lite mer osäkert. Finns det någon snö?
Är det mycket folk? Är det spårat? 

För oss skidåkare spelar det ingen roll om skidspåret lig-
ger i Frankrike eller Tyskland. Vi märker knappt att vi pas-
serar en nationsgräns om det inte vore för bilens naviga-
tionssystem, som med en mekaniskt klingande röst hälsar
välkommen till det nya landet. 

Många människor i regionen passerar denna gräns varje
dag, för att handla, arbeta eller roa sig. Strasbourg och Kehl
ligger på var sin sida om Rehn endast 10 minuters bilfärd
från respektive stadskärna. Tyskland eller Frankrike blir en
fråga om kynne och lust. Vill vi ha ordning och reda eller
föredrar vi att chansa och kanske satsa på en bra lunch istäl-
let? 

Vi är så vana vid att inte behöva tänka i termer av grän-
ser och kontroller att vi inte reflekterar längre. Vi kan helt
bekvämt låta våra idéer om nationella särdrag avgöra. Så
har det inte alltid varit men idag har vi lyxen att odla våra
fördomar om nationella särdrag. Vi ser det vi vill se, utan
rädsla eller oro. 

Enligt encyklopedin Wikipedia är en gräns en beteck-
ning på något som skiljer två områden, konkreta eller
abstrakta, från varandra. Ofta används gränser för att skilja
på olika geografiska områden, men gränser kan definieras
för i princip alla mätbara storheter. Så långt Wikipedia. 

man kan fundera på om Europa är ett geografiskt områ-
de (javisst) och en mätbar storhet (förmodligen) men går det
att identifiera en europeisk identitet? Frågan är aktuell och
relevant på många sätt till exempel i diskussionerna kring
utvidgningen av Europeiska Unionen. Opinionsbildare och
redaktörer lägger ut texten kring frågan om Turkiet med sin
i huvudsak muslimska befolkning är europeiskt. Eller om
Ryssland med sin helt egen definition av rättssäkerhet och
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mänskliga rättigheter är en del av Europa. För dig som är
intresserad av frågan om Europas identitet finns mycket att
läsa, inte minst i dagspressen.

jag har just läst boken ”A People’s Histroy of the Euro-
pean Court of Human Rights” av Michael D. Goldhaber, som
jag varmt vill rekommendera. (Fotnot: Rutgers University
Press, 2007) Det är en spännande bok om mänskliga rättig-
heter och om några personers dramatiska livsöden. Men
boken ger även ett utanförperspektiv på Europa och konsti-
tutionella frågor. 

Författaren, som är amerikan, jämför Europadomstolen
för Mänskliga Rättigheter med USAs högsta domstol och
gör en del intressanta iakttagelser av hur dessa båda dom-
stolar löst likartade frågor. Han resonerar även en del kring
Europas identitet och konstaterar att de flesta européer
betraktar sig i första hand som tyskar, svenskar eller frans-
män och först i andra hand, möjligen, som européer. Varför
känner vi oss inte som européer, frågar Goldhaber. 

Han har sökt svaret hos de personer han intervjuat för
sin bok, många av dem framgångsrika klaganden i Europa-
domstolen. Han har inte fått något entydigt svar vilket
knappast förvånar. Men han drar den intressanta slutsatsen
att ett skäl till att den europeiska identiteten är så ytlig är att
det inte finns några europeiska media. Tidningar och
tv/radio intar i huvudsak ett nationellt perspektiv i sin rap-
portering.

Fundera på den idén ett slag och du kommer förmodli-
gen fram till att han har rätt. Visst rapporterar svenska tid-
ningar och tv om vad som händer i Bryssel och Strasbourg
(alltför sällan) men nästan uteslutande utifrån ett svenskt
perspektiv. 

blir det bättre eller sämre för oss i Sverige med ett
nytt fördrag, med euro istället för krona, med en avreglering
av apoteksmonopolet, med ett gränsöverskridande polisar-
bete och så vidare i all oändlighet. Sällan eller aldrig med
utgångspunkten om det är bättre eller sämre för Europa,
trots vår egen hårt arbetande Margot Wallström. 

Visst, det finns Financial Times, Time, Newsweek, Busi-
ness Week och Wall Street Journal som alla har en impone-
rande Europabevakning men dessa tidningar läses av en
upplyst elit, intresserad av ekonomi och andra samhällsfrå-
gor. 

Men för att vi alla skall känna oss som européer behövs
något helt annat. Schlagerfestivalen nämns av Goldhaber
som exempel på ett kulturellt fenomen som möjligen får oss

att känna oss som européer, åtminstone för några timmar.
Eller idrottstävlingar där Europa tävlar mot USA i golf…    

Massimo D’Azeglio, en italiensk nationalist som levde
och verkade på 1800-talet lär ha sagt: ”Vi har skapat Italien
– nu måste vi göra italienare.” Kanske gäller samma sak för
Europa. Enligt Goldhabers analys måste nationella massme-
dia utvecklas för att detta skall ske.

Men jag är inte säker på att européerna kommer att
vänta på etablerade media. Kanske tar de saken i egna hän-
der med hjälp av bloggar och andra fenomen som blivit möj-
liga genom ny teknik. 
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Idag har vi lyxen att odla våra fördomar
om nationella särdrag. Vi ser det vi vill
se, utan rädsla eller oro. ’’
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K
vinnor rekryteras till toppjobb för syns skull!
Det är den lite tillspetsade slutsatsen av en ny rap-
port om kön, makt och statistik (SOU 2007:108). Ni

är kanske inte förvånade och bestörta över konklusionen
men det är jag. Jag som trodde att vi var på väg åt rätt håll!
Under 2006 hade andelen kvinnor i börsstyrelserna ökat till
ungefär 18 procent från cirka sex procent 2002 - i och för sig
under hot om könskvotering, men ändock. 

Tyvärr sjönk andelen kvinnliga nyrekryterade börssty-
relseledamöter under 2007 vilket innebär andelen kvinnor
inte ökade med mer än 0,2 procent. 

Utvecklingen verkar ha avstannat men det har trots allt
varit en, om än långsam, positiv utveckling. Att det är politiskt
korrekt att ha en jämställd arbetsplats har spritt sig till att
inkludera bolagens ledning och styrelse. Det blir viktigare och
viktigare att kunna påvisa att man prioriterar dessa frågor på
ett konkret sätt. Så kommer då denna rapport där man har tit-
tat närmare på siffrorna och på vilka bolag det är som har flest
kvinnor på höga positioner och då känns det som att luften
går ur en. Man rekryterar tydligen bara kvinnor om ljuset är
på. 

Är det detta som har drabbat advokatbyråerna också? Alla
byråer med någon självbevarelsedrift har infört mentorspro-
gram eller andra åtgärdspaket för att behålla kvinnorna även

efter att de har blivit advokater. Advokatbyråer har precis som
börsbolagen under de senaste två åren varit väldigt påpassade
medialt kring just jämställdhet och det har naturligtvis lett till
att man satsar hårt på detta. Mot bakgrund av rapporten blir
den stora frågan naturligtvis – varför?

varför satsar man på att rekrytera och behålla kvinnor?
Jag trodde i min enfald att det var en nödvändig förändring
i ett modernt samhälle som äntligen har insett det sjuka i att
exkludera kompetenta och kvalificerade människor bara på
grund av kön. Kan det vara så – hemska tanke – att man fort-
farande inte har förstått varför vi borde ha ett jämställt
näringsliv och att man endast, när man måste, släpper fram
kvinnorna på positioner där de syns. Varför slösa en chefs-
post på en kvinna om det inte är någon som kommer att
uppmärksamma det…. Lite grann som välgörenhet när den
bara är till för att visa andra att man är givmild.

nästa fråga man ställer sig blir då – spelar det någon
roll? Det är väl bättre att vi börjar närma oss jämställda
arbetsplatser inom vissa områden än inte alls. Det blir
samma resonemang som med kvoteringen. Jag tycker att det
är tragiskt att vi tycks behöva kvotering inom näringslivet,
men hellre det än ingen jämställdhet alls. Efter några gene-

Kvinnliga chefer är
företagens skyltdockor 

jobb Chefsjurist på TV4

ålder 33 

senaste film ”The Kingdom”  senaste dvd-box ”Rome”, andra säsongen
senaste bok ”Faller fritt som i en dröm” av Leif GW Persson
senaste resa Thailand   senaste album ”As I am” av Alicia Keys

KRISTINA LIDEHORN
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rationer så är det ändå ingen som kommer att tänka på hur
dessa superkvalificerade kvinnor fick sina jobb och följden
kanske kan bli att andra kvinnor blir inspirerade till att ta
plats och sen är den positiva spiralen igång -tack vare kvote-
ring eller på grund av att media satte en skarp strålkastare
på dess arbetsgivare. För precis så är det, måttstockarna är
olika för kvinnor och män. Kvinnor som når de positioner
vi talar om är helt enkelt duktigare än genomsnittet. 

Hade kvinnorna som borde få plats som VD:ar, styrelse-
medlemmar och chefer varit män hade de fått jobben för
länge sedan (vilket i och för sig är ett cirkelresonemang,
men ni fattar vad jag menar). Tyvärr blir jag inte helt lugn
av att tänka så. Det är min uppfattning att anledningen till
att fortfarande 80 procent eller mer av all makt inom
näringslivet finns hos männen ligger i attityder. Om vi då
cementerar en ny attityd, nämligen; det är helt ok att ge
kvinnor viss makt för syns skull så har vi inte kommit
någonstans alls.

Vi måste kämpa hårt för könsneutralitet. Det är viktigt
på alla plan – på det personliga planet, för det enskilda bola-
get och för hela samhället. Titta bara på USA, där är det
inget snack om vem som får jobbet, det är den som är bäst.

Där är man benägen att satsa på olika människotyper, olika
kön, olika kulturell bakgrund – inte bara för att man har ett
mycket svagare arbetsrättsligt skydd – utan också för att
man drivs av tydliga ekonomiska mål. Om någon bevisligen
är bättre än någon annan på sitt jobb så har man inga pro-
blem att släppa in personen oavsett kön.

att det fortfarande är så få kvinnor i toppen beror
naturligtvis till stor del på att av dem som föreslår vilka som
ska sitta i svenska börsbolagsstyrelser är 31 kvinnor och 313
män. Det innebär att bara nio procent av valberedningarnas
ledamöter är kvinnor. Och inte ser det ut som att det kom-
mer att bli bättre. 

Jag uppmanar härmed alla som kan (och vill) att sätta
ljuset på dessa dolda makthavare. Om det bara blir tillräck-
ligt synligt vilka dessa personer är och hur de gör sina val så
kanske vi kan vända denna neråtgående trend – om det är
så att vi verkligen vill det. 

För det är väl där min största oro ligger – vill vi verkli-
gen utvecklas?

’’
Varför slösa en chefspost på en kvinna
om det inte är någon som kommer att
uppmärksamma det…
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Genom ett samarbete med International Bar Association 
publicerar Legally yours en aktuell artikel kring ett relevant ämne. 
Artikeln återges som ni märker på originalspråk.

With the real estate market becoming increasin-

gly international, local counsel need to be able to

handle international investors operating in their

jurisdiction in a role more akin to that of a busi-

ness adviser.

over the last few years, the real estate market has
undergone rapid change to become more international,
with a growing number of transactions now being conduc-
ted across borders all over the world. This has created a new
challenge for the legal community, because the focus in legal
terms is still domestic.

There is growing interest in the real estate market wit-
hin the IBA. ‘Our committee has been going through drama-
tic changes because real estate has become more internatio-
nal and global in recent years’, explains Luis Moreno, Chair
of the IBA Real Estate Law Committee. ‘It used to be very
domestic but now there are a lot more foreign investors loo-
king for opportunities in different markets.’

An important trend is the growing number of private
equity funds investing in real estate around the world,
Moreno adds. This was the focus of the real estate panel ses-
sion at the IBA Annual Conference in Singapore in October.
‘The global impact of private equity means that it is affec-
ting many local markets. An interesting aspect of our pre-
sentation was discussing how local counsels deal with inter-
national investors operating in a local jurisdiction’, he says.

in recent years, Central and Eastern European countries
have proved particularly attractive to foreign investors in
real estate. ‘Because the countries are so small, the major
business transactions are usually cross-border’, notes Mar-
tin Holler of Giese & Partners in the Czech Republic and Sec-
retary of the IBA Real Estate Law Committee. He agrees that
there is a special problem with real estate deals, because
they are very domestic in legal terms. ‘It is not like mergers
and acquisitions (M&A), where there are global standards.’

In international transactions, lenders as well as buyers
can come from several different countries. ‘For example,
you can have a UK or French buyer with a Polish subsidiary
and a Belgian bank’, Holler points out.

investors agree that local legal expertise is crucial to suc-
cessful cross-border deals, but they also point to the need

for good project management. ‘We often outsource legal
work on cross-border deals. It would be difficult on a cost
basis to use internal lawyers rather than local teams everyw-
here’, according to Paul Joubert, head of transactions, Euro-
pe, for investment advisers Invesco Real Estate. 

‘It also depends on the nature of the transaction’, he
adds. ‘For example vendors use local teams if they are sel-
ling a portfolio with ten assets in it – it could require a diffe-
rent team for each asset, involving a different contract and a
different firm. It becomes a real nightmare. So it is simpler
to take on the team on a pan-European basis for legal work.
But someone at senior level needs to make sure that all con-
tracts are in line.’

Rob Thompson of UK-based law firm SJ Berwin agrees
that extra skills are needed. ‘Our advice is often not just
about the law and commercial decisions. We need to be able
to propose solutions. The cultural differences mean that the
lead lawyer on a team has to set the agenda for reporting.
You need to know the client and their expectations. This
requires extra service, but it is critical.’

He points out that international clients often demand
the same quality of advice wherever they operate. ‘It means
that we need good practitioners on the ground not just for
conveyancing but for corporate, tax and banking work.’

this is changing the nature of legal work in the sector,
he believes. ‘Institutional investors are very dependent on
you when they invest abroad. They need much more than
legal advice. It is closer to the role of a business adviser. Per-
sonally, that is what I like about this field.’

Private equity investment in real estate also needs parti-
cular legal expertise. ‘Certainly, it helps to be an M&A lawy-
er and a funds lawyer as well as a property lawyer’, Manefi-
eld says. ‘The technicalities require the lawyer to provide
commercially appropriate and realistic advice.’

In many jurisdictions, lawyers with all the necessary
expertise are hard to find. This means that clients have to
watch out for conflicts of interest. But investors have large
amounts of funds at their disposal and are desperate for the
right projects. So they do not let a shortage of lawyers hin-
der them. ‘Conflicts can be a huge problem’, Holler admits.
‘Often there are at least three or four parties involved: the
banks financing the deal, future financiers, local developers
and construction companies. Usually there are not enough
law firms who can handle major transactions. It means that
clients just take on bad lawyers. adrienne margoli

’’Real estate law:
Break for the borders

LEGALLY | EG-RÄTT You need to know the client 
and their expectations. This
requires extra service, but it 
is critical. rob thompson
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Hon tycker att Beatrice Ask 

verkar sakna egna idéer för 

kriminalpolitiken.

Och att Thomas Bodström har

ett ”odrägligt sluggerbeteende”.

Själv lämnade Maria Ahrahams-

son juridiken för att bli ledarskri-

bent på Svenska Dagbladet. 

Samtidigt bestämde hon sig för att

övervinna en långvarig rädsla.

På andra sidan
skräckbarriären

AV PETER JOHANSSON  FOTO JONTE WENTZEL 
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PORTRÄTT | MARIA ABRAHAMSSON

maria abrahamsson korsade slutligen ”skräckbarriären”
tidigt den 17 augusti 2001. Det hände i en direktsändning i
P1 Morgon. Som relativt nyanställd på Svenska Dagbladets
ledarsida skulle hon debattera polisens agerande vid kraval-
lerna under EU-toppmötet i Göteborg ett par månader tidi-
gare. Motståndare var SVT-profilen Janne Josefsson. 

– Jag visste givetvis vem han var, och vilken terrier han
kan vara. Och jag förstod att det bara fanns ett möjligt sätt
att agera. Genom att vara lika dum mot honom som han var
mot mig.

I efterhand upplevde Maria Abrahamsson att hon lyckades.
– Jag vann den debatten. Han var oförskämd mot mig,

och jag var oförskämd tillbaka. Ingen  kunde säga att han
hade plattat till mig, snarare tvärtom. Det gav en viss mers-
mak. Om han hade mosat mig hade jag säkert haft svårare
att resa mig upp.

Idag är Maria Abrahamsson en av Sveriges mest kända
kriminalpolitiska opinionsbildare.  Hon är ledarskribent på
Svenska Dagbladet – och flitig debattör i radio och tv. Regel-
bundet medverkar hon till exempel i nyhetspanelen i SVT:s
Gomorron Sverige. 

När hon var yngre hade dock framträdanden av det sla-
get varit omöjliga.

– Än idag kan jag förbluffas över att jag vågar sticka ut
hakan och bråka med folk. När jag var yngre fick jag närmast
dödsångest när jag skulle tala inför en grupp.

Svårigheterna med att hålla föredrag höll i sig ända in på
juristlinjen.

– För att undvika såna situationer lekte jag, som så
många andra neurotiker, med tanken att man alltid kunde
låtsas svimma.

Med tiden tränade hon bort obehagskänslorna. 
– När jag väl började formulera mina åsikter, och när man

tycker att de egna argumenten är väldigt bra, så är det också kul
att få uttala dem, och sprida dem. Jag brukar tänka att har du
fruktan för någonting så har du också lust att övervinna samma
sak. Det gäller bara att ta sig förbiden där skräckbarriären.

Gick det verkligen så enkelt att bli av med blygseln?

– Enkelt var det inte, men man kan ju öva sig på att framträ-
da. Förr hade SVT 24 flera studioprogram med paneldiskus-
sioner, de är nedlagda nu. Jag vet en hel del som betraktade
de programmen som ett slags övnings-TV. Det var inte så

janne josefsson ifrågasät-
ter inte Maria Abrahamssons
minnesbild av radiodebatten.
I längden ser han dock sig
själv som segrare:  

– Den där debatten kan
hon mycket väl ha vunnit.
Men ser man till innehållet så
var hon ute och cyklade i

vanlig ordning, gick helt på
polisens uppgifter. Våra
avslöjanden om hur polisen
agerade vid Göteborgskraval-
lerna stämde, vi visade med
tiden att vår bild var den
riktiga.  

– Maria Abrahamsson är
bra på att formulera högerå-

sikter. En kraftfull och stridbar
debattör. Sen så tillhör hon ju
det här kringresande cirkus-
sällskapet av tyckare som
dyker upp överallt. Jag förstår
att många anser att även jag
själv hör dit, men jag roas inte
av de där sammanhangen.

”Till innehållet så var hon 
ute och cyklade i vanlig ordning”

Jag vann den debatten. 
Han var oförskämd mot

mig, och jag var oförskämd tillbaka.
Ingen  kunde säga att han hade 
plattat till mig, snarare tvärtom. 
”
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många som tittade, det spelade inte så stor roll om man gjor-
de bort sig. Och i Gomorron Sverige känns det som att man
är med i en mysig familj. Vi sitter där i soffan och har ingen
känsla av att det finns hundratusentals tittare.

Maria Abrahamssons ledare väcker ofta starka känslor.
Inte minst när de behandlar  genusforskning och statligt
finansierade feministiska projekt. 

– Jämställdhetspolitiken är ett av mina favoritämnen. I
den debatten finns inslag av feministiskt förtryck. Jag ställer
inte upp på att kvinnor ska betraktas som offer och att män
är skurkar i alla läger.

2004 fick hon två hotfulla anonyma mail, skickade via
regeringskansliets server. De hade skickats av en tjänsteman,
som för övrigt senare åtalades för att ha lurat staten på över
1,5 miljon kronor genom att bevilja sig själv bidrag till icke-
existerande genusprojekt.

Får du ofta hatiska mail från läsare och TV-tittare?

– Som kvinna är man mer utsatt för negativa kommentarer.
Men det handlar inte bara om griniga gubbar. Många kvinnor
kan vara fruktansvärt elaka. Och de är så utseendefixerade. 

Ur minnet citerar hon två färska läsarreaktioner:
– ”Du har så fula ögonbryn att jag håller på att skratta

ihjäl mig varje gång jag ser dig” var det en som skrev. ”När
ska du byta din knarkfrissa?”stod det i ett annat brev. Tyvärr
är det sällan de går på mig för mina åsikters skull, sån kritik
är lättare att svara på. 

efter närmare 90 universitetspoäng, i ämnen som press-
historia, sociologi och socialantropologi, beslutade sig Maria
Abrahamsson för att överge journalistplanerna. 

– Jag hade en förhoppning om att komma in på Journa-
listhögskolan via en fil kand men insåg att det projektet nog
var omöjligt.

Därför framstod juristlinjen som ett alternativ. 
– Jag såg likheter mellan journalistiken och juridiken, att

man använder språket som verktyg. 
1991 tog hon examen med ambitionen att bli polischef.
– För det krävdes att man hade suttit ting och trots att jag

hade bra betyg så räckte de inte, om jag inte ville flytta till
Norrland. Och det ville jag inte.

Det tidiga 90-talets lågkonjunktur slog hårt, även mot
jurister. Maria Abrahamsson tog ett tillfälligt jobb i en juri-
disk bokhandel. Vid den tiden blev hon tipsad om att den
nyblivna moderata justitieministern Gun Hellsvik sökte
brevskrivare.

– Jag ringde upp och erbjöd mina tjänster. I februari 1992
började jag. Det var mer av en slump än av mörkblå överty-
gelse. Jag hade ingen politisk bakgrund. Gun Hellsvik tyckte
att det räckte att jag hade allmänborgerliga värderingar. Det
var ett kul sätt att komma in i den politiska miljön.

Du hade aldrig varit med i MUF?

– Inte alls. Det gjorde att jag togs emot med viss skepsis av
de andra politiska tjänstemännen, många av dem hade trim-
mats ihop redan i ungdomsförbundet.

Efter hand växte ansvaret. Från att ha varit renodlad
brevsvarare fick hon nu skriva utkast till  Gun Hellsviks
debattartiklar och tal.

– Det var spännande att upptäcka att juridik och politik

…om ett
svenskt FBI:
”Att inrätta en nationellt förstärkt
polisstyrka mot organiserad brottslig-
het tycker jag vore ett otroligt bra
förslag att spinna vidare på. Men
moderaterna har hittills gjort tummen
ner. Obegripligt!”
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…om domstolarnas 
oberoende:
”Tidigare utmärkte sig borgerliga partier som
domstolarnas främsta beskyddare. I dag har de sagt
okej till individuella domarlöner trots att det gör
domarna mer beroende av den politiska makten,
som sätter lönerna. Det är bara det senaste exemp-
let på hur lätt man tar på domstolarnas oberoende
ställning.”

MARIA ABRAHAMSSON

ålder 44 år
familj  Maken Olle (rättschef i Justitiedepartementet)
senaste bok Blondiner – Makt och myt genom tiderna
senaste film Fjärilen i glaskupan
okänd talang Kan simma hur långt som helst 
favoritlag Kalmar FF
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”trots att deras politik

inte skiljer sig så värst mycket
åt så finns det en tydlig
konfliktyta mellan dem.

Konflikten färgas av att
Bodström fortfarande är
väldigt irriterad över att han
inte är justitieminister. Han
har ett sluggerbeteende som
kan vara odrägligt, hoppar
ständigt på Beatrice Ask för
att hon inte är jurist och
därför inte skulle kunna förstå
sakfrågorna. Något som är
rent struntprat. Socialdemo-
kraten Anna-Greta Leijon, till
exempel, var inte heller jurist
men ansågs ändå vara en
ganska kompetent justitiemi-
nister tills hon avgick. 

Med Beatrice Ask får jag

ibland en känsla att hon
lyssnar för mycket på sina
tjänstemän. Som minister
måste man ha en politisk
vision, det juridiskt tekniska
kan tjänstemännen ta hand
om. 

Hon måste stå för en tydlig
vision om vad hon vill göra
med kriminalpolitiken. Det är
livsfarligt att överlåta till
tjänstemännen att utforma
politiken. 

Thomas Bodström var
tydlig. Han körde sitt race.
Det ryktades om tjänstemän
som blivit helt slut av denne

lätt maniske politiker som
sprutade ur sig förslag. På så
sätt har inte Beatrice Ask
kommit loss som kriminalpo-
litiker. Hur hon ska göra det?
Säg det. Du har idéer för att
du behärskar ett område så
mycket att du vet vad som är
fel. Engagemang, liksom
kunskap, föder idéer.”

hänger ihop.  Att lagstiftningens innehåll är ett resultat av vil-
ken politisk majoritet riksdagen har. Det blev en aha-upplevelse.

När den borgerliga regeringen förlorade valet 1994 bad
Gun Hellsvik att Maria Abrahamsson skulle följa med till
det moderata riksdagskansliet, som politisk sekreterare. Där
jobbade hon för partiets 15 riksdagsledamöter i justitie-,
konstitutions- och lagutskottet. Framför allt genom att ta
fram arbetsunderlag, skriva motioner, interpellationer och
artiklar. Möjligheterna att påverka var stora. Många av
motionerna tog hon själv initiativet till.

– Nu var det få av dem som blev lagstiftning. Men några
saker kan jag skriva på mitt eget konto. Jag tror att jag
bidrog till att straffet för övergrepp i rättssak höjdes till åtta
år och blev jämställt med mened. Och så fick jag ett antal
ledamöter att skriva under en motion om att vallokalerna
ska få hålla öppet ända till 21 när man röstar till EU-parla-
mentet, vid riksdagsvalen stänger de en timme tidigare.

Hur tänkte du där?

– EU-valet hålls på våren, då kvällarna är ljusare. Det var ett
sätt att förebygga att folk skulle låta bli att rösta. Nu hinner
fler hem från sommarstugan. Men röstdeltagandet är ju
ändå väldigt lågt, så visst, man kan ifrågasätta hur mycket
den extra timmen är värd.

Du jobbade med Gun Hellsvik under större delen av 90-talet.

Hur var det?

– Både lätt och svårt. Och väldigt lärorikt.  Hon visste vad
hon ville, det är det långt ifrån alla politiker som gör. Hade
hon då en annan åsikt så var det lite småsvårt att rubba
henne i hennes föreställning. Då fick man ju ge sig.

Efter fem år på riksdagskansliet blev Maria Abrahams-

son erbjuden en provanställning på Svenska Dagbladets
ledarredaktion, en arbetsplats hon fortfarande är kvar på.

– Efter allt spökskrivande blev driften att skriva i eget
namn allt starkare.

Med ledarskribentskrivandet kändes det som att cirkeln
slöts. Jag fick möjlighet att förklara den många gånger träi-
ga juridiken som många människor kanske inte förstår eller
tar till sig, trots att den
berör så många.

Jobbytet skedde inte
utan svårig-heter.

– Du blir skadad av att
skriva riksdagssvenska.
Det är fyrkantigt och byrå-
kratiskt. Jag hade idéer
och åsikter men som färsk
ledarskribent fick jag
kämpa hårt med att lätta
upp språket, så att mina
texter inte lät som inla-
gor.- Och som politiker
måste man vara tvärsäker.
Det behöver man inte som
ledarskribent. Min första chef på Svenskan, Håkan Hagwall,
sa: ”Du vet inte allt – och det är det inte heller någon som
förväntar sig”.

Ledarsidan har beteckningen obundet moderat. Själv
har Maria Abrahamsson lämnat partiet. 

– Det är ett par år sedan, och hänger inte bara ihop med
svårigheter att acceptera omläggningen till de nya modera-
terna. Den samlade svenska borgerligheten sympatiserar
jag däremot starkt med. Sidans funktion är att bilda opinion

…om 
polisen
”Vi har en uppenbar polis-
brist. Människor får vänta i
flera timmar på polis. Det
behövs fler synliga poliser.
Men de måste finnas där vi
behöver dem, och på obe-
kväma arbetstider som
kvällar och helger.”

MARIA ABRAHAMSSON 

…om två justitieministrar 
med olika temperament:



…om mediala
jurister
”Jag välkomnar att jurister tar mer
plats i det offentliga rummet. Svea
hovrätt kallade till presskonferens i
samband med domen mot de så
kallade Stureplansprofilerna. Det var
ett bra initiativ. Och i dag är det
oftast bara att ringa till domstolarna
och be dem maila över domar som
man behöver. De är också duktiga
på att skriva begripliga pressmedde-
landen om juridiskt knepiga domar.
Rättsapparaten har mer att vinna än
att förlora på att göra sig mer
tillgänglig för medierna. Ytterst
handlar det ju om att visa, vinna och
förtjäna medborgarnas förtroende.”

Jag tror att jag bidrog till
att straffet för övergrepp i

rättssak höjdes till åtta år och blev
jämställt med mened.”
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och driva utvecklingen framåt i borgerlig riktning, inte nöd-
vändigtvis moderat.

Hur har du nytta av juridiken?

– Jag har kvar mitt intresse för, om inte all juridik, så i alla
fall stora delar av den. Det är klart att det påverkar mig i mitt
val av ämnen att bevaka och skriva om. 

som specialiserad på kriminalpolitik följer hon  bland
annat de medialt mest uppmärksammade rättegångarna.

– Nu senast har jag till exempel skrivit om tingsrättsdo-
marna i Kungsholmsmålet och om den senaste utveckling-
en i styckmordsfallet. Naturligtvis har jag nytta av straffrät-
ten i de här sammanhangen. Och när juridiken blir för
avancerad för min del så har jag ett kontaktnät av experter
som jag kan vända mig till. 

Hon upplever att de politiska partierna åsiktsmässigt
inom rättspolitiken ligger väldigt nära varandra.

– Ta integritetsfrågan där både socialdemokraterna och
alliansregeringen vill ha mer övervakning, även när det inte
finns misstanke om brott. Den enda vattendelaren är synen
på livstidsstraffet. Vänstern, ett ambivalent socialdemokra-
terna och möjligen kristdemokraterna är för att livstidsbe-
stämningen ska skrotas medan moderaterna än så länge hål-
ler benhårt emot. 

Vad beror utvecklingen på?

– Kriminalpolitiken har blivit typisk mittenpolitik. De flesta
människor tycker att det finns alldeles för få poliser utanför
storstäderna, och partierna håller med. Det är inte längre en
profilfråga för borgerligheten. 

Ge exempel på bra rättspolitiker.

– Vänsterpartiets Alice Åström är duktig på att argumentera
och har ett insiktsfullt sätt att angripa frågor, att jag sen
tycker att hon hamnar fel åsiktsmässigt är en annan sak.
Och Johan Pehrson, folkpartiets förre kriminalpolitiske
talesman, var bra på att föra ut sitt budskap. Han var jäm-
bördig med Thomas Bodström.

Vilka frågor engagerar era läsare mest? 

– Fastighetsskatten och bidragsfusk. Kriminalpolitiken hör
också dit, det är ju ett område som  berör de flesta. Är man
inte själv brottsoffer så känner man någon som är det.

Funderar du på att gå tillbaka till en mer traditionell juristroll?

– Nu när domarutbildningen ska öppnas för till och med
ickejurister kanske man skulle leka med tanken. Men nej,
det skulle kräva för mycket inläsning. Dessutom är jag en
nolla på processrätt. Och i min ålder har man ganska hög
tröskel för att sätta sig på skolbänken igen.   �
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Sveriges mest omskrivne jurist är inte intresserad 

av uppmärksamheten.

– Jag läser nästan aldrig vad som skrivs och ser 

aldrig mig själv på TV. Media är bara ett sätt att få ut

mitt budskap.

Förra året lyckades Thomas Bodström med det 

vid hela 3 774 tillfällen. 

Legally yours presenterar årets mest mediala 

jurister.

AV PETER JOHANSSON 

MEDIERNAS
FAVORIT

UNDERSÖKNING:
SVERIGES MEST

OMSKRIVNA 
JURISTER

UNDERSÖKNING:
SVERIGES MEST

OMSKRIVNA 
JURISTER
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i ”mediebarometern”, som Legally
yours nu presenterar för femte året,
redovisar vi vilka jurister och advo-
katbyråer som har förekommit flest
gånger i medierna under 2007.
Undersökningen är gjord tillsam-
mans med nyhetsbevakningsföreta-
get Updatum.

– Sammanlagt  har 60 0000 svens-
ka och internationella nyhetsmedier
på internet analyserats, säger Upda-
tums vd Robert Tinterov.

– Vid mätningen  har vi använt
vårt medieindex, som innehåller över
150 000 miljoner införanden. Där-
ifrån har vi sållat fram och samman-
ställt hur många artiklar respektive
jurist samt byrå figurerat i under hela
2007. 

Thomas Bodström toppar listan
med överlägset flest träffar, samman-
lagt 3744. Och det finns en rad orsa-
ker till att den förre justitieministern
är Sveriges mest omskrivne jurist:

som socialdemokratisk ordfö-
rande i justitieutskottet har han varit
en aktiv debattör på alla kriminalpoli-
tikens områden. Från att i januari ha
kritiserat regeringens förslag till
avlyssningslag till atti december
fördöma justitieminister Beatrice
Asks agerande i samband med rikspo-
lischefen Stefan Strömbergs avgång. 

i april valdes han till ny styrel-
seordförande i barnrättsorganisatio-
nen Ecpat Sverige.

senare i år ges hans debutdeck-
are ”Rymmaren” ut på Norstedts
förlag, något som generade mycket
uppmärksamhet redan i höstas.

tillsammans med förre Jämo
Claes Borgström startade han advo-
katbyrån Borgström & Bodström.
Under hösten har han haft flera
uppmärksammade mål. Ett av hans
första uppdrag efter advokatcome-
backen blev att biträde förre fotbolls-
stjärnan Tomas Brolin sedan dennes
restaurang, Undici, förlorat serve-
ringstillståndet. När han sedan blev
målsägandebiträde åt den unga
kvinnan som anklagat operasångaren
Tito Beltran för våldtäkt så växte
mediernas intresse på nytt.

därutöver tillkommer en rad mer
featurebetonade framträdanden.
Resultatet blev massivt, något som
inte uppskattades av alla. När Afton-
bladets Peter Kadhammar belönades

med Publicistklubbens pris Guldpen-
nan besvarade han till exempel tid-
ningens standardfråga ”Till sist, vad
önskar du dig mest av allt just nu?”
med ”att Thomas Bodström inte syns
så ofta i tidningarna.”

Även Bodström inser riskerna
med att alltför ofta förekomma i
medierna.

– Större intervjuer kan man ofta
göra två tre månader i förväg, då
finns det en risk att det klumpar ihop

sig till dagarna efter varandra, konsta-
terar han.

Även blandningen av uppdrag har
mött en del kritik under året. Finns
det en risk att rollerna blandas ihop?
Ja, tror Thomas Bodström själv:  

– I riksdagen är det ingen som tror
att jag är där som advokat och i dom-
stolarna förstår man att jag inte är där
som riksdagsman. Men när jag deltar i
TV-debatter kan det ibland framstå
som otydligt i vilken egenskap jag är

Thomas Bodström   3 744
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Berättar att han ska 
starta advokatbyrå

Debatterar 
teleavlyssning 
och fildelning

1
Thomas Bodström

sammanstrålar

med processrätts-

professorn Christi-

an Diesen och

debattören Monica

Dahlström-Lannes

inför styrelsemöte 

i Ecpat.
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där. Det gäller att skilja på rollerna.
Fördelarna överväger dock.
– Som politiker har jag en otrolig

hjälp av att samtidigt vara aktiv som
advokat. Det ger unika erfarenheter.

Vad är roligast av alla de här uppgif-

terna?

– Kombinationen. Att vara i Krono-
bergshäktet på förmiddagen och sen
stå i riksdagens plenisal efter lunch.

Det kanske är bättre än att vara justi-

tieminister?

– Det är roligt på ett annat sätt. Då
kunde jag genomföra mina idéer, men
det var mer pressande. Jag var aldrig
helt ledig.
Är det svårt att hinna med allt?

– Nej. Jag åtar mig till exempel inte så
många advokatuppdrag. Utifrån så
verkar det stressigare än vad det i
själva verket är.

ADVOKATER

Thomas Bodström 3744

Leif Silbersky  712

Claes Borgström 522

Peter Althin  492

Elisabeth Massi Fritz  405

Gunnar Falk 313

Tomas Nilsson 311

Björn Sandin 304

Jens Lapidus 272

Hans Strandberg 247

Leif Gustafson 186

Åke Broné 164

Johan Eriksson 146

Percy Bratt  140

Anne Ramberg 139

Ola Wiklund 129

Per Liljekvist 124

Thomas Olsson 123

Thomas Rothpfeffer  110

Nils Uggla 110

BODSTRÖMS
MEDIETRÄNING:
när man blir intervjuad så behöver
man inte säga allt, men väljer man
att säga något så måste det vara
sant.

man får inte bli arg. 

tro inte att du är kompis med
journalisten. Behandla varandra
med respekt, men bara för att ni
har trevligt när ni träffas så ska du
inte lita på att resultatet blir positivt. 

Jag sparar inte ett enda urklipp. Och
jag läser nästan aldrig vad som skrivs

och ser aldrig mig själv på TV. För mig är
media bara ett sätt att få ut mitt budskap.”
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Claes Borgström,

522 träffar.

Elisabeth Massi Fritz,

405.

Gunnar Falk, 313.

Peter Althin, 492.

Jens Lapidus, 272. Ola Wiklund, 129.
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Som politiker och advokat finns det väl

ett värde i att synas mycket?

– Ja, om det tillför något. Jag tackar
nej till många förfrågningar. Först
frågar jag mig alltid om jag, som
justitieutskottets ordförande, har
någon skyldighet att ställa upp. Sedan
om jag, som privatperson, vill göra
det. Och kommer jag fram till att jag
varken är skyldig att göra något, eller
har lust till det, så säger jag nej. Man
måste ha distans till medierna och
aldrig tacka ja till någonting bara för
sakens skull. 

Han beskriver sig själv som helt
ointresserad av att synas för sakens
skull.

– Jag sparar inte ett enda urklipp.
Och jag läser nästan aldrig vad som
skrivs och ser aldrig mig själv på TV.
För mig är media bara ett sätt att få ut
mitt budskap. Politiken förs ju i
medierna, det är där man når männi-
skorna. 

Vilka intervjusituationer är roligast?

– Debatter. Helst i direktsändning.
Det är som att åka slalom i en svår
backe. Du vet aldrig hur nästa sväng
ska gå. 

Vi träffar Thomas Bodström när
han är på väg till ett styrelsemöte på
Ecpats kontor vid Nybrokajen. Väl
framme väntar några av de övriga
ledamöterna, processrättsprofessorn
Christian Diesen och debattören Moni-
ca Dahlström-Lannes. Den senare har
engagerat sig i den uppmärksammade
rättegången mot Tito Beltran, tingsrät-
tens dom väntar inom kort. Thomas
Bodström är osäker på hur utfallet blir.
Målet har dominerat medierna även
under det nya årets inledande veckor.
Men han är missnöjd med hur händel-
serna utvecklade sig: 

– Det var olyckligt att det blev en
sådan cirkus. Det skulle avgöras om en
ung kvinna hade utsatts för ett allvar-
ligt brott. Men alltför många männi-
skor som inte hade någon aning om
vad som hänt ville vara med och
diskutera målet. De lockades av medi-
erna. Jag är ganska irriterad på det. 
korruptionsåklagaren Christer
van der Kwast (2154 träffar) är näst
mest omskriven. Följd av Stefan
Strömberg (1657). Förre rikspolische-
fen fick nästan hälften av alla träffar
när han i december fick lämna jobbet.

– Jag hade goda rådgivare och var

förberedd på att det skulle bli upp-
märksamhet, kommenterar Stefan
Strömberg. 

Just nu är han ”tjänsteman med
särskilda uppgifter”, knuten till rege-
ringskansliet. Vilket uppdrag som
väntar framöver vill han inte kom-
mentera just nu.

– Diskussioner förs mellan mig
och regeringen, upplyser han.

JK Göran Lambertz (1275) tog
fjärdeplatsen, följd av advokat Leif
Silbersky (712). 

andra advokater med flitig närva-
ro i medierna var Claes Borgström
(522 träffar, inklusive den uppmärk-
samhet han fick som avgående Jämo),
Peter Althin (492), Elisabeth Massi
Fritz (405) och Gunnar Falk (313). 

Under hösten förekom Björn
Sandin (304) flitigt i media, som
försvarare i både ”Kungsholmsmålet”
och i rätttegången mot de våldtäktså-
talade”Stureplansprofilerna” Upp-
märksamheten var inte bara positiv,
upplevde han.

– I båda fallen fick jag i viss
utsträckning klä skott för folks upp-
fattning om mina klienter. Det största
problemet är alla dessa bloggar som
skrivs av anonyma personer.

Jens Lapidus, biträdande jurist på

brottmålsbyrån Försvarsadvokaterna,
fick ihop 272 träffar varav de allra
flesta berör hans sidoverksamhet som
författare.

De flesta advokater som förekom-
mer på listan ägnar sig huvudsakligen
åt brottmål. Ett undantag är
Wistrands Ola Wiklund (129), något
som till stor del beror på hans upp-
drag för ”Grupptalan för privatimport
inom EU”.

Mest omskriven bland de kvinnli-
ga juristerna blev Carin Götblad,
länspolismästare i Stockholm (408). 

Hovrättspresident Johan Hir-
schfeldt (547) var mest omskriven
bland domarna och HD:s ordförande
Johan Munck(119) bland justitierå-
den.

"Det största problemet är alla dessa bloggar" kommenterar Björn Sandin livet i rampljuset.

Jag hade goda
rådgivare och

var förberedd på att
det skulle bli uppmärk-
samhet.
”
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stefan strömberg



Juristernas varuhus
Välkommen till juristernas varuhus — Blendow Group. 
För att underlätta din vardag har vi samlat de mest väsentliga och mest aktuella
nyheterna inom juridisk kompetensförsörjning på ett och samma ställe.

Blendow Lexnova
Sveriges mest omfattande omvärlds-bevakning
av juridiska nyheter.

Institute
Sveriges största utbildningsarrangör av juridis-
ka kurser.

Publishing
Oberoende återförsäljare av juridisk 
facklitteratur.

Legally yours
Sveriges branschtidning för jurister.

Event
Ledande arrangör av juristevenemang.

Juristpoolen
Rekryteringstjänst för jurister.

Legally prepared
Internationell karriärtjänst för 
juridikstuderande.

Research
Kontinuerliga mätningar och undersökningar i
juristbranschen.

Dagens Juridik
Sveriges nyhetstidning för jurister.

Ledande inom juridisk kompetensförsörjning.

WWW.BLENDOW.SE

BLENDOW LEXNOVA DAGENS JURIDIK INSTITUTE JURISTPOOLEN LEGALLY YOURS LEGALLY PREPARED PUBLISHING
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SHARPERDESIGN
IT STRATEGY & MANAGEMENT

www.sharperdesign.se

Är du rädd för att
tappa portföljen

med handlingar och
akter på stan?

Glömma din laptop
på fiket?

Men hur är egentligen
Er interna säkerhet

på jobbet?

Sharper Design har
jobbat med IT Säkerhet

och strategi för
Advokatbyråer i 10 år
Vi vet vart bristerna

finns.

Kontakta oss på:
stockholm@sharperdesign.se

Eller ring oss på direkten:

070 - 214 90 00

Vi vet vart bristerna finns!
Nu vet Ni vart vi finns!
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Carin Götblad  408

Elisabeth Massi Fritz 405

Katri Linna  281

Barbro Jönsson 233

Gudrun Antemar 154

Anne Ramberg 139

Anita Kjellen 133

Therese Mattsson, rikskrimchef 116

Barbro Thorblad, domare 106

Helene Ek-Sederholm, advokat  89

KVINNOR

f
o

t
o

: 
 s

c
a

n
p
ix

Carin Götblad, länspolismästare
i Stockholm, var mest uppmärk-
samamd bland kvinnliga jurister.
Åklagaren Barbro Jönsson blev
mycket omskriven efter
attentatet mot hennes bostad.
Åklagaren Anita Kjellén arbeta-
de bland annat medvåldtäkts-
målet mot ”Stureplansprofiler-

na”. Lagmannen Barbro
Thorblad uppmärksammades
bland annat för sin utredning
om Gudrun Antermars ekob-
rottsmyndighet.
Helene Ek-Sederholm företräd-
de bland annat den sexbrotts-
misstänkte plastikirurgen Carl
Troilius.

Barbro Jönsson,

233.

Katri Linna, DO, 281.

Anne Ramberg,

advokatsamfundet,

139.

Carin Götblad, 408. Gudrun Antemar, 154.
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Advokatfi rman Lindahl
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Lindahl [lin.da:l] – en av Sveriges ledande, största 
(och trevligaste) affärsjuridiska advokatbyråer. Snabb-
fotad och smidig samarbetspartner med stor internatio-
nell kapacitet. Erbjuder såväl affärsjuridisk bredd som
en rad specialistkompetenser. Har under det senaste 
året varit anlitad som rådgivare i flera av Skandinaviens
största företagstransaktioner. För vägledning i fram -
gångs rika affärer, se även www.lindahl.se
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Stefan Strömberg   1 657
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Christer van der Kwast  2 154 2
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Christer van der Kwast  2 154 2
Överväger - och avstår från 
– att undersöka utrikesminister Carl Bildt 
för mutbrott med anledning av dennes 
optionsinnehav i Vostok Nafta.

Flera bakslag: förre Skandia-chefen Lars-Eric Petersson
och Malmöpolitikern Ilmar Reepalu frias. 
Förundersökningen mot förre statsekreteraren 
Ulrika Schenström och TV4:s Anders Pihlblad läggs ner.

Blir av med jobbet 
som rikspolischef.

Stefan Strömberg   1 657

anuari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sept Okt Nov Dec

Blir av med jobbet 
som rikspolischef.

3
Överåklagare Christer van der Kwast fortsätter att hålla en hög medial profil. 
Bland mycket annat uppmärksammades han för utredningarna kring förre 
Skandia-direktören Lars-Eric Petersson och förre statssekreteraren Ulrica Schenström.

Efter elva månader med regelbunden, men måttlig, uppmärksamhet slutade 
Stefan Strömbergs 2007 med ett medialt fyrverkeri. I december förlorade han jobbet 
som rikspolischef.

foto:  scanpix

foto:  scanpix



Fo«rmo«gnama«nniskor a«r lika.
Alla a«r individuella.
Varje f˛rm˛genhet har sin egen historia. Ett arv, ett h�rt arbete, en smart ide¤, en
talang eller en kombination. Och alla f˛rm˛gna m�nniskor har individuella behov
vad g�ller hur f˛rm˛genheten ska f˛rvaltas. Det h�r �r bara n�gra av de insikter
som gjort oss till en internationellt ledande akt˛r inom private banking. Som
privatperson eller f˛retags�gare kan du f� hj�lp med allt fr�n f˛rvaltning och
f˛rs�kringsl˛sningar till bolagsbildningar.

Ring 0771-625 201 s� ber�ttar vi mer eller bes˛k www.seb.se/privatebanking

Private Banking
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Avstår från att utreda om konstnären 
Lars Vilks  ”muhammedhund” är hets 
mot folkgrupp. Utreder  beslagtagandet 
av TV 4-reportern Trond Sefastssons dator.

Initiativet att 
granska krogvakter 
uppmärksammas.

Besked om att Trustorrättegång 
stoppas. Silbersky-klienten Thomas 
Jisander lättad.

Anlitas av misstänkt 
för dödsmisshandeln 
på Kungsholmen.

Göran Lambertz  1 275 4

Leif Silbersky  712 5

2006 års överlägset mest omskrivne jurist backar till en femteplats. 
Leif Silbersky har bland mycket annat syselsatt sig med förre SSU-basen 
Anna Sjödins misshandelsåtal och med Kungsholmsmålet.

Som stridbar justitiekansler gjorde Göran Lambertz en rad omdiskuterade utspel 
kring rikets rättssäkerhet. Om krogvakterna, till exempel.
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Stefan Strömberg 1657

Göran Lambertz 1275

Carin Götblad 408

Dan Eliasson 389

Katri Linna 281

Mats Melin, chefs-JO  239

Anders Danielsson 118

Magnus Graner 94

Nils Olof Berggren, JO  87

Anne-Marie Bergström, Jämo  85

Christer van der Kwast  2154

Bo Albrektsson  664

Sven-Erik Alhem  492

Fredrik Wersäll 369

Per Lindqvist  319

Jens Nilsson  282

Barbro Jönsson 233

Peter Hertting 138

Anita Kjellén 131

Per Nichols 111

STATEN ÅKLAGARE

Magnus Graner, 94. Anders Danielsson,

118.

Anne-Marie Bergström, Jämo, 85.

Fredrik Wersäll, 369. Sven-Erik Alhem, 492

Migrationsverkets Dan Eliasson, Säkerhetspolisens
Anders Danielsson och chefs-Jo Mats Melin är några av
de mest uppmärksammade juristerna på statliga
toppjobb.

Åklagaren Bo Albrektsson har förekommit flitigt i inte
minst skånska medier. Rättegången mot plastikirurgen
Carl Troilius är ett exempel.

Per Lindqvist arbetade med åtalet mot Anna Sjödin
och Jens Nilsson med Kungsholmsmålet.
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Johan Hirschfeldt  547

Göran Ewerlöf 112

Barbro Thorblad  106

Sten Heckscher 43 

Agneta Lindelöf 32

Ulf Bernitz  204

Hans-Gunnar Axberger 169

Christian Diesen 90

Madeleine Leijonhufvud 82

Ove Bring  58

Johan Munck 119

Stefan Lindskog 60

Leif Thorsson 29

Per Virdesten 27

Severin Blomstrand 27

DOMARE

AKADEMIEN

JUSTITIERÅD

Agneta Lindelöf, 32.Johan Hirschfeldt,

547.

Barbro Thorblad, 106

Johan Munck, 119 Stefan Lindskog, 60

Christian Diesen, 90.

Madeleine Leijonhuf-

vud, 82.

Ulf Bernitz, 204.

Svea hovrätts Johan Hirschfeldt blev årets
mest omskrivna domare. Uppdraget som
tsunamiutredare bidrog. EU-rättsprofessorn
Ulf Bernitz tvar en flitig expertkommentator.
Högsta domstolens ordförande Johan Munck
var mest omskrivne justitieråd. Utnämningen
av Stefan Lindskog orsakade publicitet, liksom
den advokatkarriär han just har lämnat.



Ekenberg & Andersson Advokatbyrå är verksam inom svensk och

internationell affärsjuridik. Advokatbyrån arbetar huvudsakligen med

avtals- och bolagsrätt, skatterätt, M & A, mediarätt, IT-rätt, entreprenad- 

och fastighetsrätt, börs- och finansrätt, processer och skiljeförfaranden.

Som medlem i ILN – International Lawyers Network – ett av 

världens största affärsjuridiska nätverk, har vi starka band till ledande 

advokatbyråer över hela världen.

www.ekenbergandersson.se



BYRÅER

Lindahl 215 

Vinge  213

Mannheimer Swartling  207 

Linklaters 145  

Cederquist 92

Delphi 75

Setterwalls 71

Glimstedt 60

MAQS 58

Gernandt & Danielsson 49

är viktigt för byråernas kommunika-
tion. Det anser även Boo Ehlin, nyvär-
vad informationschef på Vinge: 

– Det är viktigt att avdramatisera
branschen, klä komplexa transaktio-
ner i enkla ord och bättre förklara vad
det är man håller på med. Genom att
man hjälper företag att bland annat
etablera sig på nya marknader så gör
man ju en insats för svensk export.

Stefan Brocker, managing partner
på Mannheimer Swartling, säger att
kommunikation är mer betydelsefullt
för byråerna än vad det  tidigare har
varit.

– Vårt varumärke är det viktigaste
vi har, men ännu viktigare än att bli
omskriven är det att undvika dålig
publicitet.

MEDIEBAROMETERN | 2008

Legally yours � 1 � 2008 49www.legally-yours.se

byrån samlade 215 träffar i
undersökningen och blev därmed den
mest omskrivna. 92 av dessa behand-
lar byråns uppdrag som bolagets
konkursförvaltare. 

Branschjättarna Vinge och Mann-
heimer Swartling följer sedan med
213 respektive 207 träffar.

Lindahls VD Anders Nilsson ser
positivt på att varumärket sprids
genom uppmärksammade.

– Att vi syns mycket i media är
naturligtvis generellt sett bra för
kännedomen om vårt varumärke och
erbjudande, säger han.

Kommunikationschefen Martin
Pettersson konstaterar: 

– Fly Me-konkursen berör dessu-
tom väldigt många privatpersoner och
för hanteringen av konkursen har det
varit bra med uppmärksamheten
genom att de berörda resenärerna
snabbt fått veta var de ska vända sig.
Vi har också haft lättare att nå ut med
information och hålla en hög service-
grad gentemot alla drabbade i konkur-
sen. Till exempel såg vi snabbt till att
använda vår hemsida som ett verktyg
för att lägga ut relevant information
och blanketter.

Att sätta fokus på samhällsnyttan

Fly Me:s konkurs tog
Lindahl till toppen

Martin Pettersson,

kommunikationschef,

Lindahl.

Boo Ehlin, informa-

tionschef, Vinge. 

Stefan Brocker,

managing partner på

Mannheimer Swartling.

Anders Nilsson, VD,

Lindahl. 

Ur Dagens Industri 3 mars 2007.
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I Beijing rivs gamla kvarter i en rasande takt, till förmån

för skinande skyskrapor. I tropiska Hainan är tempot

inte lika högt. Hit åker kineserna själva när suget efter

sol och varma bad blir alltför stort.

TEXT PER JOHNSON FOTO ULF BERGLUND/PER JOHNSSON/VAGABOND  

STAD OCH BAD
i KiNA



FÅ MER GJORT PÅ JOBBET
Skaffa ett strulfritt Telia Kontor. Då slipper du vara den som ser
till att allt fungerar. Gå in på telia.se/kontor och ta reda på hur du
som småföretagare kan få mer tid över till det du är bra på.
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”Lyckliga gatan du finns inte mer. Du har försvunnit med hela
kvarter. 
Tystnat har leken, tystnat har sången. Högt över marken svä-
var betongen. När jag kom åter var allt så förändrat, trampat
och skövlat, fördärvat och skändat. Ska mellan dessa höga
hus en dag, stiga en sång?”

Visst skulle man kunna välja att titta uppåt och låta sig
imponeras av de blänkande skyskraporna och den spekta-
kulära arkitekturen. Och visst skulle man kunna välkomna
den moderna 2000-talsstaden som växer fram i ett slags
kinesisk big bang som kastar allt över ända och inte låter
något vara som det en gång var.

Men det kan inte jag. Jag väljer att istället nynna på
Anna-Lena Löfgrens sextiotalshit »Lyckliga gatan« – en sång
som visserligen handlar om vad som hände i vissa delar av
Solna för 40 år sedan, men som också på ett utmärkt sätt
illustrerar vad som just nu pågår i Beijing.
»Allting är borta, huset och linden. Och mina vänner skingras
för vinden. Lyckliga gatan, det är tiden som här dragit fram.«

Nej, jag förmår inte att blicka uppåt mot framtiden, jag tittar
rakt fram i nuet och ser människor som inte vet om deras
hem finns kvar i slutet av veckan. För när förändringen går
så här snabbt är det lätt att hemfalla åt ohejdad romantik och
nostalgi. Det är lätt att säga att allt var bättre förr, att de slitna
hutongerna (gränderna) är så pittoreska och inte får röras.
Det är lätt att komma hit som västerländsk välfärdsturist och
förfasas över hur det gamla Beijing försvinner, hur den kine-
siska storstaden bygger bort sin egen unika karaktär. 

Jag gör det. Ändå vet jag att många av hutongerna är i
behov av renovering. Jag vet att människor bor trångt och sak-
nar egen toalett. Jag känner stanken av kloak som med jämna

mellanrum slår emot mig när jag går genom gränderna. 
Men det är svårt att smälta att allt sker på en gång, just

nu och i en sådan rasande fart.
på himmelska fridens torg är allt sig likt. Maos mauso-
leum, Tiananmenporten med det gigantiska porträttet av
Mao och drakförsäljarna är här. Likaså turisterna.

Värmen slår emot mig när jag kommer upp från tunnel-
banan. Köper en flaska vatten för två yuan, dricker och går
långsamt norrut över det väldiga torget. Utanför Kinas
Nationalmuseum hänger en neonskylt där röda siffror räk-
nar ner – sekund för sekund. Var man än befinner sig
påminns man om att invigningen av de olympiska som-
marspelen i augusti 2008 kommer allt närmare, ögonblicket
då Kinas huvudstad äntligen ska få visa upp sin nya kostym
för världen.

Sedan den dag då Beijing tilldelades sitt os har miljon-
tals gästarbetare från landsbygden arbetat tio timmar om
dagen, sju dagar i veckan med att riva ner och bygga upp. Av
stadens 3?000 hutonger skulle 600 sparas till eftervärlden,
resten skulle jämnas med marken för ett ge plats åt spekta-
kulära skyskrapor och breda boulevarder. Sa man då. Nu
rivs även en del av de sista 600 hutongerna till förmån för
det nya. När världens blickar riktas mot Kina ska det synas
att landets ekonomi är den snabbast växande i världen.
Inget lämnas åt slumpen, fasaden ska vara fläckfri.

One world, one dream. Så lyder os-devisen. Vackert, men
jag är inte säker på att de som inte vet om deras hem står
kvar när veckan är slut drömmer samma dröm som Kinas
myndigheter. 

– minnet av hutongerna måste bevaras. Därför målar
jag av dem. Vi får inte glömma hur Beijing såg ut en gång i
tiden, säger Liu Peng.

Det är lätt att komma hit
som västerländsk välfärds-

turist och förfasas över hur det
gamla Beijing försvinner, hur den
kinesiska storstaden bygger bort
sin egen unika karaktär. 

”



Starkare än någonsin. Snålare än någonsin.

Subaru Tribeca byggs av samma människor som bygger våra rallybilar. Så när
de bygger en SUV gör de det med permanent 4-hjulsdrift, lägre tyngdpunkt
och bättre väghållning än alla konkurrenter. För din bekvämlighet finns en
standardutrusning som bland annat består av läderklädsel, navigator, 2-zons
klimatanläggning, elstolar, 18" aluminiumsportfälgar, stereo med 6 skivors 
CD-växlare och 9 högtalare, automatlåda, backkamera, farthållare m m. I sann 
Subaru-anda har de dessutom höjt motoreffekten till 258 hästkrafter och
samtidigt kunnat sänka bränsleförbrukningen. Välkommen in och provkör!
För närmaste återförsäljare, www.subaru.se eller 020-78 22 78

Subaru Tribeca från 469.900 kr. Bränsleförbr. bl körn 11,6 l/100 km, CO²-utsläpp bl körn 275 g/km, miljöklass 2005/Euro4.

Tribeca_210x297.indd    1 08-01-28    15.35.11
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Han studerar konst på universitetet och visar mig runt i
den lilla lokalen nära Den förbjudna staden där hans klass
har utställning. Liu Peng är lyckligt lottad. Hans pappa dri-
ver ett importföretag som går bra. Familjen bor i en lägen-
het i utkanten av stan, de har en fin bil och kan betala för
Lius studier.

– Jag älskar konst, och jag älskar att måla. Men det är
svårt att försörja sig som konstnär så jag kommer nog att
jobba i pappas företag om några år. Det är också bra. Då får
man resa, säger han.

På väggarna i det lilla galleriet hänger kalligrafier, land-
skapsmålningar, porträtt av historiska sagohjältar och en
hel del stadsmiljöer. Liu Peng är inte ensam om att föreviga
hutongerna.

En klasskamrat visar några amerikanska turister sina
alster. Hans engelska sviker honom och missförstånden är
många, men viljan att kommunicera är stor. Liu Pengs eng-
elska är bättre, så vi kan prata obehindrat.

– Vi måste vänja oss vid att Beijing förändras. Det är
naturligt. Men jag oroar mig för att man inte tänker efter.
Jag tror att man kommer att sakna de här små gränderna om
några år, säger han och håller fram en akvarell som förestäl-
ler en gränd i Dazhalan, området söder om Himmelska fri-
dens torg som just nu är hett villebråd för hungriga grävs-
kopor. Han målade den igår. 

Jag köper en tavla – en kalligrafi föreställande en drake
som i kinesisk mytologi är symbol för lycka, rikedom och
makt – och går sedan till hutongerna i just Dazhalan. Vand-
rar mellan gistna husfasader och shoppingstånd på den
myllrande marknadsgatan Qianmen Dajie. 

Tittar på t-shirts med Maos porträtt, färgglada klänning-
ar, tyger och kepsar. Kolgrillar sprakar och luften doftar av

grillat kött. Dazhalan tillhör mina favoritområden i Beijing. 
Här finns fortfarande den osminkade verkligheten.

Dazhalans gränder möter med vardagsliv och rolig shop-
ping. Gatan är ett vardagsrum där människorna möts för att
prata, spela spel och äta middag.
kväll i dazhalan. Jag korsar den stora vägen Meishi Jie
och fortsätter promenaden på trånga Dazhalan Western Stre-
et. Affärerna är små och många. Går förbi en frisörsalong,
stannar vid den lilla matmarknaden utanför Xia Xin Cake
Supermarket. Äter en starkt kryddad kycklinggryta för unge-
fär 20 kronor. Runt omkring mig sitter europeiska ryggsäcks-
resenärer och pratar om sina senaste strapatser i Kinas
huvudstad. Bakom knuten övergår husfasaderna i höga
plank, bakom vilka bostäderna jämnas med marken. De höga
planken är en vanlig syn i Beijing.

På hotellrummet står väskan packad. Imorgon lämnar
jag Beijing för Hainan, Kinas sydligaste provins och näst
största ö efter Taiwan. Hainan ligger utanför Vietnams kust
i höjd med Hanoi. Ön är tropisk och har landets i särklass

One world, one dream. Så
lyder os-devisen. Vackert,

men jag är inte säker på att de som
inte vet om deras hem står kvar när
veckan är slut drömmer samma
dröm som Kinas myndigheter. 

”



In the legal profession, there’s 
only one thing more important 

than what you know.

Knowing the right people is often crucial but, 

when you have international clients or clients 

with international dealings, it can be of great 

advantage if your friends in high places are also 

in far-flung places.

As an International Bar Association member, 

working confidently across international borders 

presents no problems.You are able to draw on the 

world’s most extensive expertise base to achieve 

the best possible outcome for both your client 

and your practice.

IBA membership offers the opportunity to 

meet, to interact with and to learn from like-

minded lawyers and leading practit ioners in 

many jurisdictions, right across the planet. Our 

membership roll runs to over 30,000 of the 

world’s top lawyers and 200 bar associations 

and law societies worldwide.

Whatever your field of specialisation, we can 

provide you with instant access to a global network 

of fellow lawyers who are used to applying their 

local knowledge to the same or similar issues.

The IBA’s on going series of conferences 

and specialist meetings provides the perfect 

forum for convivial and constructive networking.

Many an international merger or acquisition has 

been conceived at an IBA meeting and there are 

more than a few lawyers who say that joining 

the IBA was probably one of their more astute 

career moves.

What is more, the ability to market their 

firm in the right international circles has proven 

invaluable in many cases.

With membership of the International Bar 

Association, you can be sure of having all the right 

friends in all the right places, worldwide.

To find out more about the IBA and the benefits 

that membership could bring to your firm 

please contact Membership Services on

Tel: +44 (0)20 7691 6868 

E-mail: member@int-bar.org 

Fax: +44 (0)20 7691 6544

or visit www.ibanet.org

The In te rna t iona l Bar Assoc ia t ion .
For lawyers who want to go places .

Created by The Charlotte Street Agency  Tel: +44 (0)20 7637 3661  www.thecharlottestreetagency.com



Legally yours � 1 � 2008 57www.legally-yours.se

RESA | KINA

vackraste stränder. De allra finaste ligger runt Sanya som
för inte så länge sedan var en vanlig liten fiskeby, men som
idag är en snabbväxande turiststad. Mest är det kineserna
själva som kommer hit.

jag har flugit från Beijing till Hainans största stad Hai-
kou, jag har åkt buss över hela ön – förbi åkrar med vatten-
bufflar och bönder i stråhattar, risodlingar, oljepalmer, banan-
palmer och kokospalmer, genom små byar där människor
sålde kokosmjölk från små stånd utmed vägen – och till slut
kommit fram till staden Sanya på öns sydkust. 

Nu står jag i badorten Dadongdai några kilometer utanför
Sanya med ljummet havsvatten upp till knäna och tittar på
de stora hotellkomplexen som tar över där sanden tar slut.
Solen är på väg att försvinna i Sydkinesiska sjön. Mörkret är i
antågande. Det är betydligt mer folk på stranden nu än för
några timmar sedan när hettan var som värst. Folk som badar,
folk som pratar, folk som leker, folk som spelar spel. Det är på
stranden familjerna umgås när kvällen kommer. 

Tidigt nästa dag tar jag den skrangliga lokalbussen 101
från Dadongdai till Yalongbukten. 40 minuter och många
stopp senare kliver jag av på den dallrande heta asfalten vid
strandens biljettlucka. Om man inte bor på någon av lyxre-
sorterna längs bukten kostar det 30 yuan att komma ner till
havet. Jag tycker att det är en dålig idé och hittar istället ett
av få obebyggda områden mellan vägen och vattnet, jag går
över en gräsplan, under några tallar och palmer och ut i san-
den. Där stannar jag. Tittar till höger och till vänster. Blun-
dar. Tittar igen. Stranden känns oändlig. Två kvinnor flane-
rar i vattenbrynet med varsitt paraply som skydd mot solen.
Längre bort håller ett gäng på med paragliding, några kör
vattenskoter. Annars är det tyst och lugnt. Trots alla hotell
är stranden nästan tom. Antar att folk tycker att det är för
varmt att vara här, att de sitter i en luftkonditionerad buss
till Nanshans kulturpark några mil härifrån, där ett buddist-
kloster vuxit till en stor turistattraktion. Eller så sitter de vid
poolen på något av alla de hotell som gömmer sig under pal-
merna längs stranden. 

Jag andas in, andas ut. Sedan rusar jag över den heta san-
den, ut i det långrunda vattnet. Går fram och tillbaka längs
den sju kilometer långa stranden. Solen steker och luftfuk-
tigheten är hög. Egentligen är det olidligt men just nu vill
jag inte vara någon annanstans.

När eftermiddagen övergår i kväll fönstershoppar jag på
Sanyas huvudgata Jiefang Lu och när kvällen övergår till
natt äter jag grillad fisk tillsammans med lokalbefolkningen
på matmarknaden på gatan Xinmin Jie.

Tillbaka i Dadongdai går jag ner på stranden och tittar ut
över det mörka havet. Ser ljusen från några fiskebåtar guppa
långt där ute i natten. Lägger mig på rygg och tittar på stjär-
norna. Försöker bortse från den höga musiken på hotellens
uteserveringar. Det blir aldrig riktigt tyst i Kina.    �

Stannar vid den lilla
matmarknaden utanför Xia

Xin Cake Supermarket. Äter en
starkt kryddad kycklinggryta för
ungefär 20 kronor. 
”



Det är spännande att göra affärer med ett företag man 
inte har riktig koll på. Det kan sluta hur som helst.  

Den som föredrar trygga affärer gör kostnadsfritt en kon-
troll i Näringslivsregistret för att se om företaget existerar. 

Blir du webbkund hos Näringslivsregistret eller European 
Business Register kan du dessutom se detaljerade uppgifter 
om företaget. 

Om det nu existerar ... 

Kontrollera kostnadsfritt i Näringslivsregistret om företaget du har kontakt med verkligen existerar.
www.bolagsverket.se/trygg
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RESA DIT

SAS och Air China flyger direkt
från Arlanda. Resan tar mellan åtta
och nio timmar. En biljett kostar
från cirka 6 500 kronor.
Det går regelbundet inrikesflyg
mellan Beijing och Sanya eller
Haikou. En tur-och-returbiljett
kostar från cirka 1000 kr. Något
dyrare om du beställer den från
Sverige. Rutten trafikeras av bland
andra Air China, Hainan Airlines
och China Southern.
Flera paketresearrangörer säljer
resor till Beijing och Hainan, till
exempel Kina-resor, Lotus Travel,
Apollo, Ving och Fritidsresor.

RESA RUNT 

beijing Taxi kostar 10 kronor de
första 3 kilometrarna, därefter två
kronor per kilometer. Blir sällan
mer än 20 kronor inom stan.
Räkna inte med att chaufförerna
kan engelska. Ta med en lapp med
ditt resmål skrivet på kinesiska.
Mopedtaxi kostar runt fem kronor
för en tur på någon kilometer.
Trevligt om inte annat.
Tunnelbana är billigare. Kostar tre
kronor. Tunnelbanenätet är under
uppbyggnad. Finns i dagsläget två
linjer som tar dig till många
platser. Smidigt. Stationernas
namn står även på engelska.
Buss kostar en krona inom stan.
Trångt och trevligt, men det kan
vara svårt att veta var man ska gå
av eftersom stationerna ropas ut
på kinesiska.

BO I BEIJING

Beijing City Central Hostel,

tel 10-851 150 50. Har rum med
gemensam toalett och dusch från
100 kronor. Dubbelrum med egen
toalett och dusch kostar 250

kronor. Har också fyrabäddsrum
för 350 kronor. Billigt, fräscht och
mycket populärt. Ligger vid
tågstationen.
www.centralhostel.com.

Lusongyuan Hotel, tel 10-640

404 36. Fint och mysigt hotell i
gammaldags stil i ett hutongområ-
de. De billigaste dubbelrummen
kostar runt 500 kronor, men man
kan bo betydligt dyrare här om
man vill.
Xi Hai Hotel, tel 10-640 797 75.

Ligger nära Ho Hai-sjön. Mycket
fräscht och billigt. Ett dubbelrum
kostar 200 kronor. OBS! Tänker
du resa till Beijing under OS får du
räkna med minst tredubbla
hotellpriser.

BO I HAINAN

Hainan Civil Aviation Hotel, tel
898-667 726 08, Ligger centralt
på shoppinggatan Haixiu Road i
Haikou. Flygbussens slutstation är
precis utanför dörren. Billigaste
dubbelrum (har internet) kostar
180 kronor. 
Sanya Blue Skye International

Youth Hostel, tel 898-881 823

20. Ligger i en gränd i Dadonghai,
cirka fem minuters promenad från
stranden. Bra personal som kan
engelska, lätt att boka dykturer,
rundresor, cyklar och motorcyklar
här. Ingen lyx, men fräscht.
Dubbelrum kostar 80 kronor (100

kronor med balkong). 
Romantic Seaview Hotel, tel 898-

882 198 88. Bra läge nära stran-
den i Dadongdai. Fina rum, även
om några saknar fönster, hotellets
namn till trots. Dubbelrum från
200 kronor. 
Hotellpriserna i Hainan gäller
lågsäsong (april–november).
Under högsäsong
(december–mars) kan rummen
vara dubbelt så dyra.

GUIDE
BEIJING
HAINAN

Stranden känns oändlig.
Trots alla hotell är den 

nästan tom. Antar att folk tycker 
att det är för varmt att vara här.”
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Sparande 
& lycka

vårt behov av bekvämlighet och
trygghet förklarar företags framgång i
många branscher. Ofta är det brist på
tid, ibland brist på kunskap – men
kanske ännu oftare brist på intresse
som gör att vi betalar extra för
bekvämlighet och trygghet.

Mat är ett tydligt exempel. Kända
varumärken säljer bäst, trots att vi
konsumenter (via högre priser) beta-

lar reklamen som skapat varumärket.
Färdigmat är populär, särskilt den
som inte skapar disk. Välkända
restauranger med gott rykte är ofta
fullsatta, trots högre priser.

Kläder fungerar delvis på samma
sätt. H&M och liknande lågpriskedjor
har vuxit kraftigt de senaste åren,
men det finns även många som säljer
kläder som kostar dubbelt, eller fyra

gånger så mycket. Och vi betalar ofta
extra trots att de dyra kläderna har
samma kvalitet på tyget, kanske även
är sydda i samma fabrik. Trots att det
ofta bara är varumärket som skiljer –
inte funktion eller utseende – så
väljer många den dyrare butiken där
personalen har mer tid, där högre
status ger ökad trygghet.

Bilar likaså. Oberoende jämförel-
ser visar små skillnader i kvalitet
mellan europeiska bilmärken, men
ändå väljer de som har råd ofta de
märken som är dyrast, vars tillverkare
kan spendera mer på reklam. Och när
det är dags för service och reparatio-

Det bästa sparandet ger mer av både tid och pengar. Jonas Lindmark,
analyschef på Morningstar, skriver en serie artiklar i Legally Yours med
tankar om hur ett klokt sparande kan ge större utrymme för ett
lyckligt liv.

PENGAR | 3 | AVGIFTER

VÄLJ DEN BEKVÄMLIGHET
DU NJUTER MEST AV
Ofta betalar vi extra för bekvämlighet och trygghet.

Det gäller även fondsparande, där storbankerna dominerar trots

högre avgifter. Men jämför vad olika tjänster kostar dig och bestäm

själv vilken lyx som är värd priset.

jonas lindmark

analyschef på Morningstar.
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ner så väljer de flesta de dyra märkes-
verkstäderna – bekvämt och tryggt.

alltså borde ingen vara förvånad
att det svenska fondsparandet funge-
rar likadant. Fondbranschen förvaltar
sammanlagt 1600 miljarder kronor åt
svenska folket, som bara under år
2008 ger intäkter på ungefär 20
miljarder kronor. Våra fyra storban-
ker får tre fjärdedelar, vilket länge
irriterat både konkurrenter och
journalister.

Ändå har det startat allt fler svens-
ka fonder med avgifter som bara är
hälften eller lägre de senaste åren.
Extremfallet är Avanza Zero, fonden
helt utan avgifter (ett sätt för nätmäk-
laren att locka fler kunder). Och de
billiga fondernas resultat är ungefär
lika bra (lägre avgifter är förstås en
fördel). Alltså skulle svenska folket
kunna spara minst 10 miljarder
kronor per år. 

Så, med andra ord – varför betalar
svenska folket 10 miljarder kronor i
onödan?

Mitt svar är att frågan är felställd.
Flertalet svenskar har ett litet privat
fondsparande, vi betalar i snitt mind-
re än 1000 kronor per år i förvalt-
ningsavgifter. Bara en liten grupp –
ungefär 1 procent av svenska folket –

har stor förmögenhet och mycket i
fonder. Bara dessa fondsparare kan
tjäna stort på att byta till fonder med
lägre avgifter. Övriga 99 procent
tjänar lättare pengar på andra byten,
till exempel att jämföra försäkrings-
bolag eller börja läsa kvällstidningen
på internet. Men hittills har de flesta i
båda grupperna valt att bekvämlighe-
ten hos ”gamla trygga banken” är värd
att betala för.

Alla människor borde förstås
ibland fundera på vilken lyx som är
värd priset. Vilken bekvämlighet och
trygghet njuter du mest av? Vad är
det som du helst slipper att göra
själv?

Viktigt är vad just du tycker är kul
att fixa – samt vad du helst slipper.
Vissa sysslor tycker många är tråkiga,
till exempel att städa eller diska,
vilket gör det mer värt att anlita
städhjälp eller äta på restaurang.
Annat är för svårt för de flesta, till
exempel att laga tänder eller bilar,
men fortfarande finns ett val mellan
dyrt och billigt (fristående bilverkstad
eller tandläkare i Baltikum).

Ungefär så är det med fonder.
Ingen expert kan bestämma om det
till exempel är värt de högre fondav-
gifterna att bekvämt kunna gå in på
ett bankkontor, prata med en välkänd

person och fortsätta spara i de fonder
du varit nöjd med tidigare. Eller om
det känns kul att välja aktier själv. Vi
människor är olika, vi prioriterar
olika.

Alltså ska du ta hänsyn till dina
egna känslor – en fond som du har
sparat länge i och som levererat god
avkastning, den kan kännas som en
kär gammal vän. Så det kan vara värt
en högre årsavgift att fortsätta spara i
denna fond, istället för att byta till en
anonym konkurrent som kostar
hälften så mycket. 

Däremot gäller det att se upp så att
din ”gamle vän” inte börjar dominera
din ekonomi för mycket. Till exempel
har många människor fått en drama-
tiskt ökad andel av sitt sparande i
Ryssland, tack vare mycket hög avkast-
ning där de senaste nio åren (raset på
90 procent under 1998 har de flesta
glömt), men här finns en risk att
beroendet av rysk politik har blivit för
stort. 

Min favorit bland tumregler är:
Om du är tveksam, sälj hälften. Med
rätt attityd betyder det att du alltid
blir vinnare. Kommer ett ras – bra att
du räddade hälften. Fortsätter upp-
gången – bra att du håller fast vid en
kär gammal vän.

FALUN 023-79 23 00
STOCKHOLM 08-23 41 15
info@standardbolag.se

GÖTEBORG 031-17 12 25
Ö 040-720 20

www.standardbolag.se LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

Med anmä ö ån
första dagen. Förköps- och samtyckesförbehå å önskas.

Om du är tveksam, sälj hälften. Med rätt attityd betyder det
att du alltid blir vinnare. Kommer ett ras – bra att du rädda-
de hälften. Fortsätter uppgången – bra att du håller fast vid
en kär gammal vän.
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christer lingström,

Edsbacka krog, Sveriges ende
tvåstjärnige kock, bjuder i varje
nummer av Legally yours på
några av sina bästa recept.



Det här är en efterrätt som jag
exempelvis utspisat svenskar i
Marbella med. Crêpes har kommit
lite ur modet. 

Det är synd, för en söt efter-
rättspannkaka som denna är löjligt
god. 

Tillagningen underlättas om
man använder ett crêpejärn med
cirka 17 centimeters diameter.

4 portioner 

2 citroner
50 g smör
3 msk strösocker

crêpesmet:

2 ägg
3 dl standardmjölk
1 msk strösocker
11/2 dl vetemjöl
2–3 msk smör till gräddning

till serveringen:

vanilj- eller gräddglass
1. Börja med att blanda crêpesme-
ten, helst en dag i förväg så den
kan stå och svälla i kylen över
natten.
2. Grädda i crêpejärn eller stek-
panna och låt dem svalna.
3. Avlägsna det yttersta av

citronernas skal (den så kallade
zesten) med en potatisskalare, ett
zestjärn eller ett rivjärn. Finhacka
zesten.
4. Filea citronerna, det vill säga
skär loss citronköttet och skär i
mindre bitar.
5. Vik crêpesen två gånger så att
de blir vackra kvartar. 

6. Värm smör och socker i en
panna. Värm crêpesen en och en i
smör/sockerblandningen. Lägg
upp på fat eller tallrikar och
placera citronbitarna ovanpå.
Servera genast med vaniljglass
eller gräddglass.
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Det är viktigt att man väljer en korv som passar den egna smaken. 
Varje gång jag ska grilla korv så kör jag den först 40-45 sekunder i mikron. 
Då blir den riktigt varm inuti.

GRILLAD
OGENMELON
smaksatt med kardemumma

’’
Med grillad melon och chorizo här-

dar Christer Lingström ut i vinter-

mörkret.

– Raffinerat i all sin enkelhet, tycker

han.

Den gulgröna ogenmelonen brukar oftast
användas som dessertfrukt. Christer Lings-
tröm väljer dock att lägga den i grillpannan.

– Det är en av de sötaste melonsorterna.
Grilla den, och smaksätt med kardemum-
ma. När man sedan serverar den varma

frukten med chorizo och skinka så får man
en spännande kombination som är raffine-
rad i all sin enkelhet, säger han.

Som tillbehör rekommenderar han en
sallad.

– En stor bunt ruccola, lite tomat och
gurka.

Till dessert väljer han citroncrepes.
– Hemligheten ligger i att göra smeten

en dag i förväg. De ska serveras utan tillbe-
hör. Det blir fyra – fem crepes per person.
Efter den här middagen blir man garante-
rat mätt.

Grillad ogenmelon smaksatt med
kardemumma serverad med
chorizokorv och lufttorkad skinka 

4 portioner

1 ogenmelon
olja
kardemunna
4 chorizokorvar
12 tunna skivor lufttorkad skinka

1. Dela melonen i 6 klyftor och ta
bort kärnorna. Pensla på oljan och
grilla två minuter på varje sida.
Pudra på kardemumma.    
2. Grilla korven. Ett tips är att köra
all slags korv 30–40 sekunder i
mikrovågsugn före grillningen.
Detta förkortar tillagningstiden.    
3. Fördela skinka, korv och melon
på tallrikar. Garnera gärna med
rucola. 

Citroncrêpes

MAT | UT UR VINTERMÖRKRET



1 butelj

2001 Hermitage
Hermitage är kungen av Norra
Rhône. Doften är stor och
mustig med mörka bär, fat,
vanilj och lakrits. Smaken är
kraftfull och samtidigt elegant
med både mjuka och lite tuffare
tanniner. Kryddig med
vitpeppar och örter, mörka bär
och lakrits i avslutet. Mycket
långt och välbalanserat. Vinet
bör luftas i karaff en timme före
konsumtion så att doft och
smak utvecklas ytterligare. 

Handplockade 
viner för 

Legally yours 
läsare

Det är högsäsong för alla vänner av mustiga

grytor och vilt i olika former! Vad passar väl

bättre till dessa anrättningar än fylliga,

kryddiga viner från Rhônedalen! 

Här regerar Syrahdruvan som även kallas

Shiraz i andra delar av världen. Vinerna

kommer från Cave de Tain som är en av de

ledande producenterna i området med

mängder av utmärkelser för sin höga kvalitet.

Stefan Schlyter på vinklubben Tryffelsvinet

har tillsammans med Cave de Tain satt ihop

en unik låda med fyra olika viner speciellt för

Legally yours läsare. Vinerna passar utmärkt till

receptet som finns med i tidningen.

Du beställer lådan hos valfritt Systembolag

enligt artikelnummer nedan.

Vinlåda från Rhône 
– passar till Grytor och Vilt 

Hela lådan kostar 948 kr och beställes på valfritt Systembolag. 

Beställningsnumret är 500488-09 och lådan heter Rhône Special

– Cave de Tain. 

2 buteljer

2005 Crozes-
Hermitage Classic
Från toppåret 2005! Härligt
fräsch fruktig stil i bärig
Syrahstil med toner av viol,
söt tobak och vitpeppar.
Vinet visar begynnande
mognadstoner men kan
utan problem lagras i
ytterligare 3–4 år. En
topprestation och perfekt
partner till Grytor och Vilt. 

2 buteljer

2005 St Joseph Classic
St Joseph är en klassisk så kallad Cru med en total
odlingsareal på 900 ha. Årgången är mycket bra och vinet
är ännu ganska ungt men mycket njutbart efter cirka en
timmes luftning i karaff. Vi upplever då en fin koncentre-
rad och lite ”köttig” doft med mörka bär. Härligt frisk
smak med ren och fräsch frukt, bra syra och perfekt
balans. Kan lagras i 5–7 år.

1 butelj

2004 Cornas
Cornas är det minsta distriktet i Norra
Rhône och den lilla produktionen gör
deras viner mycket eftertraktade. Detta
vin kommer från en mycket bra och
klassisk årgång som ännu är inne i början
på sin utveckling. Har en ung bärig doft
med ren fräsch frukt som med lagring
kommer att utveckla med komplexa,
köttiga toner. Stor potential och kan
under goda förutsättningar lagras i upp
till 10 år.

LÅDAN INNEHÅLLER
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i januari publicerades Tore Wret-
mans ”Svensk husmanskost” på nytt.
Kokboken, som gavs ut första gången
1967, innehåller recept på alla svens-
ka matklassiker  men
också på mer bortglömda
rätter, som harpastej,
ålasoppa och stockfisk-
pudding med ris.

Tore Wretman gick
bort 2003. I decennier var
han Sveriges mest bety-
dande krögare. Christer
Lingström, som under
många år arbetade med
Tore Wretman, ser
honom som en mentor:

– Hans kockgärning gick längre
än till utformningen av maten. Han
var alltid nyfiken. Nöjde sig inte med
att veta att en köttbulle ska vara rund,
han vilel ta reda på varför. Jag minns

en gåpng han hade bjudit mig på
middag i sitt hus i Mougins. Jag
grillade en lammsadel, Tore gjorde
potatisen. Den fick koka tills den

nästan var färdig. Då tog han
upp den, skalade och stekte
dem i smör i exakt jämna
skivor. Vände dem individu-
ellt. Det fick mig att förstå att
även den enkla maten kan
förgylla ett festbord, bara den
tillagas på rätt sätt.

Under Tore Wretmans
sista sju åt lät han Christer
Lingström tillaga hans födel-
sedagsmiddag.

– Tore hade ätit samma rätter på
alla sina födelsedagar, den sjunde
maj, sedan han öppnade Riche på 40-
talet. Menyn fick inte varieras. Till
förrätt skulle han kall inkokt lax med
skarpsås, inlagd gurka och färskpota-

tis. Sen små vårkycklingar med grädd-
sås, svartvinbärsgelé och smörslung-
ad färskpotatis. Till efterrätt vanilj-
pudding med färska bär. Inför varje
gång klappade han mig på axeln och
sa: krångla inte till det.

Enkel mat som 
förgyller festbordet

Hans kockgärning gick
längre än till utformningen
av maten. ’’

Tore Wretman.
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Provmånad på Kyssinge för bara 1500 kronor.

Spela så mycket du orkar på vår bana under en provmånad. På
samma villkor som våra medlemmar - fritt spel alla dagar. Priset
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Vi har en lista med massor av bra anledningar – tillsammans
skapar de en riktigt skön helhetsupplevelse. Titta in på vår
hemsida, läs hela listan och upplev vår vackra bana.



det skulle inte förvåna mig om det första vinet du
drack var ett rött bulkvin från Languedoc-Roussillon. Från
att ha varit ett område som producerade mängder av billiga
och trista viner har det kommit att bli en region med kvali-
tetsviner i olika prisklasser. 

Vinet har alltid haft en viktig betydelse för området och
det är det största sammanhängande vinområdet i världen.
Det sträcker sig från Nimes i öster till spanska gränsen i
väster. Regionen svarar för en tredjedel av den volym vin
som framställs i Frankrike. 

Det var i Languedoc som de första vinplantorna  i
Frankrike planterades. Det var omkring 600 f Kr som en
grekisk folkstam etablerade sig i södra Frankrike och det
var de som planterade de rankor och olivträd som de fört
med sig. 

I hela området är det torrt, blåsigt och varmt med över 
3 000 soltimmar per år och nederbörden är inte mer än
400-500 millimeter årligen.

På 1980-talet påbörjades ett arbete med en rad föränd-
ringar inom Languedoc-Roussillon vilket lett till en klar
kvalitetshöjning. Några instrument som användes för att
uppnå detta var strängare regler avseende skördeuttag och
tillverkningsmetoder.

Här produceras alla sorters viner. Det finns mousseran-
de vita av alla söthetsgrader. Det finns stilla vita viner, torra
och söta. Det finns rosé och det finns röda vanliga bordvi-
ner, röda söta viner som framställts
genom en tillsats av vinsprit. Och så
finns det vita söta viner. Allt vad en
vinälskare således behöver.

Det finns också en uppsjö av druvor
att välja bland. I Languedoc tillåts fem
blå druvor för Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC) vinerna och för Vin
de Pays vinerna tillåter bestämmelser-
na nio lika druvor. För vita viner är det
femton olika druvor som får användas
både för rött och vitt.

Languedoc har 22 olika AOC områ-
den med olika vintyper inom varje
område. Det finns alltså ett hav av
viner att välja bland. Lägg till detta Vin
de Pays vinerna så är utbudet relativt
komplett.

Roussillon bör egentligen betraktas
som ett eget område. Här är variatio-
nen på jordmåner kanske än större än i Languedoc. Klima-
tet är varmare (hetare) än vad det är i Languedoc och dru-
vorna är ungefär de samma som i Languedoc.

Det första vinet jag väljer kommer från Languedoc och
producenten Mas Gabinèle i Appellationen Faugères. Deras
mas gabinèle rarissime är huset flaggskepp. Det är en
blandning av Syrah, Grenache och Mourvèdre. Skördeutta-
get är endast 10-15 hektoliter per hektar. Vinet lagras på
nya ekfat mellan 16-18 månader. Det framställs bara 5 000
flaskor per år och den som köper en flaska bör lagra den
minst fem år och gärna uppemot 15 år innan korken dras
ur. En kanadensisk journalist lär ha sagt att vinet passar till
noshörningsbiff. Har ni ätit det någon gång? Vinet som nu
finns med årgång 2005 (nr 99597) på bolaget kostar 289

www.legally-yours.se

peter axelsson

Vinexpert och biträdande jurist vid
advokatfirman Quorum. 
Tjänstledig från åklagarkammaren.
”Jag vill vidga mina vyer.”

ALLT FÖR EN VINÄLSKARE

VIN | LANGUEDOC-ROUSSILLON
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Brut Premier – en champagne 
från Cristal-producenten Louis Roederer

FYND!
Allt om Mat nr 20 2007

expressen.se

DI 14/12 2007

FYND!
”En ung, fräsch och 
fruktig champagne 
med elegant, fräsch 
frukt, bra syra och lång, 
elegant eftersmak.”
Dina Viner Proffesional Edition 
nr 21 2007

Louis Roederer 
Brut Premier
Nr 7602
Pris 339:- 
Alkoholhalt 12%

”Riktigt på topp 
bland klassikerna 
är just nu endast 
den smakrika 
Roederer för 
339 kronor.”
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Det var i Languedoc som 
de första vinplantorna  i
Frankrike planterades. 
Det var omkring 600 f Kr.

nr vin pris betyg

99597 Mas Gabinèle Rarissime 2005 289 kr §§§§
99339 Hêméra 2003 189 kr §§§§
99670 Les Dentelles 248 kr §§§§

§ Enkelt vin utan karaktär
§§ Ordinärt vin med avseende på kvalité och typicitét

§§§ Mycket bra vin med fin kvalité och typicitét
§§§§ Högklassigt vin med imponerande djup och karaktär

§§§§§ Exceptionellt vin med unik karaktär, komplexitet och harmoni

LANGUEDOC-ROUSSILLON

kronor och är ungt med härliga inslag
av mörk frukt, kryddor, fat, garrique
och andra sydfranska kryddor. Men
som sagt det bör lagras. 

Nästa vin komer från Appellatio-
nen Coteaux du Languedoc. Det heter
hêméra årgång 2003 (nr 99339)

och kostar 189 kronor. Druvmixen
består av 65 procent Syrah och 35
procent Grenache vilket ger kryddiga
toner med inslag av mörka bär, charku-
terier, plommon  och aningen björnbär.
Vinet har kommit en bit i sin utveck-
ling och jag tyckte mig förnimma en
viss mognad i vinet.

Från Roussillon väljer jag les

dentelles från domaine calvet-

thunevin. Vinet består av Grenache,
Carignan och en liten del Syrah. Det
kostar 248 kronor och har varunum-

mer 99670. Det är ett vin med kryddighet, röd frukt och
diskret ek. Det har börjat utveckla sig.

Bara tre viner denna gång men alla mycket goda. Samti-
digt som ni dricker dem rekommenderar jag att ni läser
boken Languedoc, möten med viner och vinodlare i franska
Södern. Författare är Anders Levander, Bengt Rydén (tidi-
gare börschef) och Britt Karlsson.

’’
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VinskolaPeters 

7 | EK ELLER INTE EK

romarna var stora vinälskare.

De använde sig dock till en början
inte av ek utan hade amforor med
vin. Amfororna förvarades stående.
Men när romarna kom till Gallien och
Germania upptäckte de att befolk-
ningen hade sina viner liggande i
träfat. Under den här tiden var hygie-
nen inte den bästa varför vinerna
egentligen inte blev bättre. Först på
1800-talet utvecklades den moderna
fatlagringstekniken.

Alla typer av träslag har nog
använts för att lagra viner i men det
är bara eken som i positiv bemärkelse
kan påverka och förhöja smaken på
vinet. Eken innehåller nämligen flera

aromatiska ämnen.
Till de aromatiska ämnena hör

bland annat vanillin som vinet extra-
herar ur eken. Genom att rosta ekfa-
tens insidor får man även fram egen-
skaper såsom choklad, kola och
rökighet i ett vin. Rostningen av
ekfaten kan ske olika hårt och när
man rostar dem minskar extraktio-
nen av vanliga aromer från faten.

Ett nytt ekfat påverkar ett vin
betydligt mer än vad ett gammalt gör.
Efter ett års användning har ett nytt
ekfat tappat cirka 85 procent av sina
aromatiska egenskaper. 

Faten görs oftast av ek från Slove-
nien, USA och Frankrike. I Frankrike

kommer faten oftast från Nevers,
Allier, Limousin och Vosges.

Valet av ek har en stor betydelse
för vinet och dess karaktär. Eken från
USA (vitek) är till exempel mer aro-
matisk än eken från de franska områ-
dena.

hur man behandlar virket från
eken påverkar också vinet. I USA
sågas ekstavarna varpå de vanligen
torkas på svag värme i ugnar. I Frank-
rike klyvs träet och torkningen sker
ofta utomhus under ett antal år.

En sågad ekstav har öppna fibrer
viket ger en mer uppruggad yta. Till
följd av det ger eken ifrån sig mer

EK GER VINET KARAKTÄR
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aromämnen (vaniljkaraktär är det
vanligaste). Om man istället klyver
eken blir fibrerna tätare vilket under-
lättar för garvsyran att tränga fram.

Amerikansk ek ger mer aromatis-
ka viner och fransk ek ger mer tan-
ninrika viner.

Att lagra et vin på ekfat ger inte
bara en komplexitet till viner utan det
innebär i regel också att viner klarar
en efterföljande lagring på flaska
bättre.

Det finns ett flertal storlekar på
ekfaten. Den mest kända och klassis-
ka torde vara barrique. Det rymmer
225 liter och används i dag över hela
världen. En pièce rummer 228 liter

och är ett klassiskt fat i Bourgogne.
Om ni är älskare av portvin så har det
ni dricker lagrats på en pipe som
innehåller 550 liter. Det finns också
större fatstorlekar.

nu är det dags att prova lite viner.
Om vi börjar med de vita föreslår jag
att ni provar viner på Sauvignon
Blanc. Börja med ett icke fatlagrat. 

Jag föreslår att ni tar 6311 stone-

leigh sauvignon blanc. Det kostar
99 kronor och är aromatiskt och
druvtypiskt. Jämför det med en 4128

château de rochemorin blanc

från Pessac-Leognan i Bordeaux.
Kostar 135 kronor. Vinet har en helt

annan karaktär med tydlig rökig ek.
På den röda sidan tycker jag att ni
skall jämföra amerikansk och fransk
ek samt ett vin som inte alls legat på
ek. Prova 99406 roda (199 kronor)
och 12879 muga reserva. Båda
kommer från Rioja och har ungefär
samma druvsammansättning. Det
första har lagrats på franska ekfat och
Muga på amerikanska fat vilket
innebär att vaniljkaraktären är mer
framträdande i det sistnämnda vinet. 

Från Beaujolais kommer 5106

morgon (87 kronor). Här har druv-
musten inte varit i närheten av ett fat
utan frukten dominerar. 

Lycka till.

Valet av ek har en stor betydelse för vinet och dess karaktär. 
Eken från USA (vitek) är till exempel mer aromatisk än eken 
från de franska områdena.’’
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Förra veckan var en advokat från Baker McKenzie
i New York här. ‘Det snyggaste advokatkontor jag
sett’ förklarade han.’’

Cederquist marknadsför sig

som en modern advokatbyrå

med hjälp av nya, stjärnde-

signade lokaler.

– tanken är att man ska få
samma intryck när man kommer hit
till vårt kontor som när man går in på
vår hemsida, säger marknadschefen
Annika Steiber. 

På både siten och i kontorslobbyn
är brunt och sandfärgat de domine-
rande färgerna. På
receptionsdisken
välkomnar en cerise
orkidé.

– Även det
harmoniserar med
vår site, som ett
rogivande och
kontemplativt
inslag, säger byråns
managing partner Jens
Tillqvist.

Tanken med de nya lokalerna, på
Blasieholmen i Stockholm, är att de
ska kommunicera byråns varumärke i
lika hög grad som hemsidan och den
grafiska profilen. Allt ska signalera att
man är en modern byrå. 

Bortom receptionen finns en stor
lobby. På sidorna finns flera kontors-
plan,.

– Vi ville ha en öppen planlösning
med många möjligheter till spontana
möten. 

I botten ligger tre stora konferens-
rum i fil. I dem visas den installation

av Martin Wickström som även fanns
i byråns gamla lokaler. 

Även nu har den konstintressera-
de Jens Tillqvist specialbeställt verk
till lokalerna. Konferensrummen
skyddas av ett draperi signerat den
internationellt framgångsrika konst-
nären Sophie Tottie.  Och den upp
och nedvända kristallkrona som
hänger i lobbyn har tillverkats av det
tyska konstkollektivet Inges Idee. Jens
Tillqvist gav dem – mer eller mindre
– fria händer.

– Jag bad dem
göra en kul skulptur
som på något sätt
leker med temat
juridik och nya
vägar i gamla for-
mer. De kom tillbaka
med två förslag. En
slags Pinocchio
utklädd till advokat

och så den här.

Varför blev det inte Pinocchio?

– Den var lite over the top. Det räckte
näsan åt klienterna på något sätt. Den
här är roligare. Den vänder upp och
ner på begreppen. Rent praktiskt så
fungerar den som ett träd i lokalen,
dessutom ger den belysning.

Andra välkända konstnärer som
representeras är bland andra Roger
Hansson, Martin Hofwander och
Marcel Wanders.

Jens Tillqvist har lånat ut flera
verk ur sin egen konstsamling. Ändå
har de nya lokalerna inneburit en

KULTUR | DESIGN/INREDNING

MODERNA 
LOKALER

Cederquists webbplats ska skänka

samma känsla som lokalerna.

MÅNG-
MILJON-

SATSNING 
PÅ
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massiv investering för byrån. Exakt
hur stor är hemligt. 

– Det handlar om mer än fem
miljoner men mindre än tio.

Beslutet gick genom delägargruppen

utan konflikter?

– Ja och alla verkar nöjda med resulta-
tet. Klienterna är odelat positiva.
Förra veckan var en advokat från
Baker McKenzie i New York här. ”Det
snyggaste advokatkontor jag sett”
förklarade han.

PETER JOHANSSON
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Träskulptur av

Mette Björnberg.

"Det är den enda

folk haft synpunkter

på" kommenterar

Jens Tillqvist.

Skulptur av 

Roger Hansson.

Jens Tillqvist i

Cederquists

brainstormingrum.
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Kontemplativ

skulptur av Fredrik

Wretman.
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I backspegeln av femton minu-

ters berömmelse som visade

sig bli en evighet, möter vi

Andy Warhols värld ur ett nytt

perspektiv.

år 1968 tog moderna museets

legendariske chef Pontus Hultén
initiativet till den första större retro-
spektiva utställningen i Europa med
den då högst kontroversielle mång-
konstnären Andy Warhol. Nu är
Warhol tillbaka på Skeppsholmen
efter fyrtio år, eller åtminstone flera
av hans verk. 

I vårens stora utställning Andra
röster, andra rum möter de kända
popkonstverken konstnärens främsta
filmer från 1960-talet, som Sleep, Eat
och Empire. Sammanlagt nitton
filmer projiceras i ett loungeliknade
landskap, i dialog med ett stort antal
målningar och andra verk som sällan
visats tidigare, med tyngdpunkt på
film, fotografi och video men även
ljudupptagningar av celebriteter som
Truman Capote och Man Ray. 

andy warhol som för många är
lika med begreppet popkonst och hela
dess kultur och bildspråk, föddes
1928 som Andrew Warhola i Pitts-
burgh av invandrade tjeckoslovakiska
föräldrar. Efter flytten till New York
förändrades Warhols liv radikalt. Han
började sin professionella karriär som
art director i 1950-talets New York
och som ingen annan använde han
sig av konstnärliga medel i sina
reklamuppdrag. Han tecknade och
målade, precis som en konstnär och
inte som en reklammakare. Det
gjorde succé och Warhol räknas till en
av de riktigt stora i reklambranschen.
Det är just reklambilderna som de

flesta förknippar med konstnären
Warhol. 

I en intervju, efter att 1960 målat
de två första bilderna på coca colaflas-
kor, säger han att det fina med det här
landet är att Amerika har lagt grunden
till en tradition, enligt vilken de rikaste
konsumenterna köper ungefär samma
saker som de fattiga. Man sitter fram-
för TV:n och dricker Coca Cola, och
man vet att presidenten dricker Coke,
att Liz Taylor dricker Coke, och att
man tänker att man ju egentligen själv
också kunde dricka Coke. 

allt vardagligt material Warhol
rört vid har skrivit historia på ett eller
annat sätt. 

Få konstnärer har så mångfacette-
rat kritiserat samhället utan att egent-
ligen konfrontera den politiska are-
nan. Hans öppna homosexuella
hållning, uttalade intresse för pengar
och dokumentära men samtidigt
estetiska sätt att avbilda hemskheter
upprörde eller berörde alla. Flygkra-
scher, en mosad Cadillac (som annars
vara själva sinnebilden för lycka,
framgång och välfärd), rasupplopp,

KULTUR | KONST

VÄLKOMMEN TILL WARHOLS VÄRLD
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Aishwarya Rai
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ett av Amerikas mest effektiva mord-
vapen - elektriska stolen och mass-
mördare var några av de motiv som
förskönades och sattes i nya samman-
hang av den kontroversielle konstnä-
ren. 

Warhols popperiod varar egentli-
gen bara i tre år, från 1960 till 1963, då
hans arbeten verkligen är nyskapan-
de. Från 1964 till 1968 upprepar han i
stort sett det han kommit fram till
tidigare. Han säljer sina verk för att
finansiera sin nya verksamhet, nämli-
gen film.

unga människor från samhällets
alla skikt, konstnärer, skådespelare,
författare, musiker och homosexuella
sökte sig till 47:e gatan där Warhol
grundat sin Factory. Gemensamt för
de som tilläts inträde var experiment-
lusta, nyfikenhet och kreativitet.
Kameran och bandspelaren vilade
ständigt i Warhol eller någon annans
hand. 

De ofta planlösa och meningslösa
dialogerna i sekvenserna bryter mot
det tillrättalagda mönster som använ-
des av andra filmskapare.Warhol
resonerade att medan åskådaren såg
hans filmer fanns det tid för annat,
både äta, dricka, tala med stolsgran-
nen och titta bort för att sedan åter-
vända till filmen och se att allt fortfa-
rande fanns kvar.

huruvida denna utställning är en
injektion för medvetandet eller ett
tidsdokument från en av vår tids
största konstnärer och hans innersta
krets är upp till betraktaren. Trots att
Warhol själv ansåg att han bara var en
åskådare som iakttog världen är det få
konstnärskap som satt så djupa spår
som detta.

SOFIA RUDLING SILFVERSTOLPE
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Det genomgående temat för
antikmässan i Älvsjö är i år
Hållbar design. 

Stockholmsmässan Älvsjö, 
13–16 mars’’ANTIKT

De svenska antikviteternas historia 

av Märta Holkers 
albert bonniers förlag 

� Den perfekta boken för den som snabbt vill
skaffa sig kunskap om antikviteter. Boken är
indelad i århundraden och epoker, och varje
uppslag kan läsas för sig. Tillsammans ger de en
klar bild av den svenska stilutvecklingen och vad
som är kännetecknande för de olika epokerna i
Sverige. Det rika bildmaterialet med omkring
700 bilder i färg är enastående. En kronologisk indelning gör att läsaren
tydligt och lätt kan kunna följa utvecklingen. Ingående analyser komplette-
ras med små faktarutor och kuriosa. Märta Holkers bok är den mest
kompletta antikboken på marknaden!

GALLERI
Nutida Svenskt Silver

Kvinnliga former- kvinnliga smeder

� Nutida Svenskt Silver på den trånga och
myllrande Arsenalsgatan är Skandivaiens mest
intressanta plats för modernt silver. I den här
utställningen har kvinnliga guld- och silversme-
der har skapat smycken till färgstarka kvinnor.
Kronprinsessan Victoria, kulturminister Lena
Adelsohn Liljeroth, cirkusdirektören Tilde
Björfors, författaren Suzanne Brogger, skåde-
spelerskan Lena Endre, och dansaren Virpi Pahkinen är några av dem.
Spännande kvinnor och smycken med nya uttryck.  
Arsenalsgatan 3, Stockholm
www.nutida.nu

UTSTÄLLNING
Boys are us

Maria Friberg på Kulturhuset 

� Konstnären Maria Friberg ställer ut fotografi-
er och video från 1998–2008 på temat Boys are
us. Här visas manlig maktstruktur i bild.
Kostymklädda eleganta män som verkar lika
lekfullt självsäkra vid makten som vilsna i sig
själva och sin omgivning. På senare tid har
Friberg flyttat perspektivet från män och
maktkoder till konsthistoriens symboler i ett
slags stilleben. 

Maria Friberg är en av våra mest etablerade konstnärer både i Sverige
och internationellt. I sina fotografier och videor undersöker hon begrepp
som manlighet och grupptillhörighet, sociala koder och konventioner.
Parallet med utställningen på Kulturhuset pågår en annan utställning med
Maria Friberg på Galleri Charlotte Lund. Det är galleriets femte separatut-
ställning med konstnären med titeln alongside us. 
Utställningen varar till och med 13 april. Galleri 3, Kulturhuset, Sergelstorg
www.kulturhuset.se  |  www.gallericharlottelund.com

SOFIA RUDLING SILFVERSTOLPE

KULTUR | TIPS
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Årets show på Teatergatan kan du boka fram till 16 juni.

Det ultimata nöjet
WALLMANS!

Ingår i

08-50 55 60 71    wallmans.com/wss    bokning@wallmans.com    Teatergatan 3, Blasieholmen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Konsten att 
bygga en samling

foto: jan reinerstam

kvällen började mjukt med lite
vin och tilltugg när Blendow Group
och Åmells bjöd på höstens sista
konstkväll. Under kvällen gav Åmells
presentatörer ”heta” tips på konstnä-
rer som troligtvis kommer att öka i
värde under de närmaste åren samt
på konstnärer som har stagnerat av
olika orsaker. Det alla dock var
överens om var att konst är, i de flesta
fall, ett känslomässigt inköp och ska
upplevas var dag.

Elisabeth Sjödén,

Skattebetalarnas

Förening.

Per-Olov Otterhäll, Advokatbyrån

Lindwall-Nordbåge.

Julieta Riquelme och Anne Olander

Furemalm, Nordea Bank.

Eva Nessen, Advokatfirman Eva Nessen

och Johan Nessen, Nessen Förvaltning.

Birgitta Notlöf, Livstycket

Ann-Charlotte Bäcklander, 

Humlegården Fastigheter.

Karl Gustawsson och

Elizabeth Ekström, Tre Mäklare.

Eva Meiton, Göteborgs Juristhus

och Anders Anell, Landahl Öhman

Advokatbyrå.

Björn Carlson och Charlot-

te Öhlmer Carlson, Revi-

sionsbyrån Björn Carlson.
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Då kan man fråga vems text det egentligen
är. Det är min text, men jag citerar min far
som i sin tur citerar mig.’’

Found poem
(ur Lag 1995:831 om transplantation m m)

Den som med uppsåt
Utfört ingrepp på
Eller tar biologiskt material 
från en levande
Eller avliden människa
Eller tar till vara vävnad
Från ett aborterat foster
I strid med denna lag
Döms till böter.
Först stycket gäller inte:
Blod, hår, modersmjölk
Och tänder.
ursprungligen publicerad i synopsis

LAGTEXTER BLIR

POESI
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Poeten Ulf Karl Olov Nilsson

söker sin inspiration hos juridi-

ken. Från lagtexter och rikspo-

lisstyrelsens vapeninstruktio-

nerhar han hittills  hämtat

idéer.

– i vissa lagtexter finns en slags
torrhet som samtidigt beskriver de
existentiellt riktigt utsatta och svåra
positionerna. När man pratar om
svåra grejer, som känsloliv, död och
kärlek, så blir det lätt floskler. Med
det juridiska språket så fjärmar man
sig från känslorna, förklarar han.

Ulf Karl Olov Nilsson, ofta förkor-
tat UKON, nominerades förra året till
Augustpriset för diktsamlingen
Synopsis. Han är en av landets ledan-
de poeter med 10 utgivna diktsam-
lingar sedan 1990. Regelbundet
framträder han också med sin poesi
inför publik. 

Skrivandet är dock bara ett del-
tidsjobb. Större delen av sin arbetstid
tillbringar han som psykolog med
egen mottagning i Göteborg.  

– På ett sätt är poesin en oerhört
liten företeelse. Samlingarna trycks
och säljs i mycket små upplagor. 
Å andra sidan så kan det ibland bli
väldigt stora rubriker och debatter om
hur man ska skriva dikt, om vad poesi
är och inte får vara. På så sätt engage-
rar ämnet.

ulf karl olov nilssons fascina-
tion för det juridiska språket är inspi-
rerad av den amerikanske objektivist-
poeten Charles Reznikoff som var
verksam i det tidiga 1900-talet. 

– Hans stora verk ”Testimony” är
en genomgång av en mängd rätte-
gångshandlingar under 50 års tid. Det
är hyllmeter av vittnesmål, han destil-
lerar informationen så att bara det
väsentliga blir kvar. 

I en av Ulf Karl Olov Nilssons
juridiskt influerade dikter så utgår
han från rikspolisstyrelsens vapenan-
visningar men byter ut alla hänvis-

ningar till vapen mot ordet ”namn”.
En annan gång lånar han en text av
Markis de Sade men byter ut alla
sexuella ord mot juridiska begrepp.
Just nu arbetar han med en långdikt
baserad på FN:s barnkonvention.

– Och i Synopsis finns en dikt där
jag bara rabblar upp avrättningsmeto-
der i amerikanska delstater. Det blir
vidrigt efter ett tag.

frågeställningen om vad som
definierar ett eget verk är Ulf Karl
Olov Nilsson väl förtrogen med. 

– Installationerna i konstvärlden
ligger ungefär 50 år före litteraturen.
Men i fallet med Markis de Sade så
rör det sig tveklöst om ett eget verk. I
andra fall så har jag använt original-
texten rakt av, eventuellt tagit mig
friheten att bryta raderna så att det
ser finare ut.

Han beskriver sin poesi som
konceptuell.

– Den bygger idéer snarare än
känslor. Det viktiga är att visa fram
själva idén, utförandet är underordnat. 

Han berättar att han med utgångs-
punkt i sin döde pappas dagböcker
”skulpterat fram” en text som endast
består av pappans ord men i vilken
han själv förekommer och talar, som
barn.

– Då kan man fråga vems text det
egentligen är. Det är min text, men jag
citerar min far som i sin tur citerar
mig.

PETER JOHANSSON

Utdrag ur essän ”Poesins passage à l'acte –
psykoanalytiska aspekter på poesi och
förbrytelse”

Låt mig postulera  möjliga förbindelser

mellan poesi och förbrytelse. Jag föreslår

att var och en av dem äger sin specifika

sanningshalt och därmed inte utesluter

varandra:

Poesi är till sitt väsen brott, ett brott med
språket såsom vi vanligtvis talar det, med

det rationella sättet att vara och säga saker,
och till sist ett brott med marknadsekonomin;
det faktum att försäljningen av diktsamlingar
och de ekonomiska omständigheterna kring
poesiuppläsningar och festivaler ligger
utanför gängse marknadsekonomisk logik
byggd på tillgång-efterfrågan och i stor
utsträckning är beroende av ideellt arbete och
ekonomiskt stöd skulle tala för detta. Detta
skulle kunna kallas för den romantiska synen
på poesi.

Poesi är istället för brott; poesi och
kriminalitet är två sätt att uttrycka sig på

som finns hos alla människor, att skriva dikt är
emellertid ett bättre och mer förfinat sätt att
uttrycka sig på. Vi kan kalla denna syn för
sublimeringsaspekten. Enligt denna syn skulle
det faktum att ett mycket stort antal svenska
barn medicineras med amfetamin mot
hyperaktiva  och aggressiva tendenser också
innebär att man minskar deras möjligheter att
sublimera, att man tar ifrån dem deras
möjligheter att bli poeter.

Nästa punkt har likheter med den
föregående men betonar den renande

aspekten i stället för sublimeringen. I dikten
och genom fiktionens möjligheter i allmänhet
ligger det en möjlighet att för få utlopp för
impulser som skulle kunna ta sig kriminella
utvägar. I stället för att begå brott kan man
rena sin själ med fruktan och medlidande
genom att ”skriva av sig” och därmed ”bli av
med den aggressiva impulsen”; detta skulle vi
kunna kalla för den kathartiska synen på
poesi.

Förbrytelser är till sitt väsen poetiska
handlingar, kriminalitet och våld äger i sig

estetiska kvaliteter och exempelvis ett bakrån
är fullt jämförbart med en dikt såsom konst-
närlig produkt; detta kan vi kalla den romantis-
ka synen på förbrytelse.

Poesi är ett slags skuldmedvetande, ett
utlopp för eller en effekt av skuldkänslan

efter stora och små förbrytelser. Theodor W
Adornos yttrande om att det inte är möjligt
att skriva poesi efter Auschwitz skulle vara det
yttersta uttrycket för detta synsätt; här skulle
skulden så att säga blivit alltför stor, förlaman-
de stor. Detta kan vi kalla för den reparativa
eller gottgörande aspekten.  

Vad jag älskar att preskribera en mäktig arvsanordning mot en jungfrus associationsrätt…och du, friherre, visa mig din vackra
lagstiftningsprocedur…preskriberar jag dig väl, din libertin? … och ni, madame, amortera av mig, amortera av mig din gäldenär,
ja , jag går i svaromål för att jag vill det… Låt det gå för dig också, Eugenie, min ängel, ja, låt det gå; Augustin fyller mig ofrivil-
ligt med straffrätt … Jag tar emot friherrens ordningsföreläggande, mitt svaromål förenar sig med den…

Utdrag ur dikt fritt efter Markis de Sades ”Filosofi i sängkammaren”, publicerad i ”Block”

av ulf karl olov nilsson
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B O L A G S R ÄT T  S U N D S VA L L  A B

Box 270  Varvsgränd 8  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50
Email info@bolagsratt.se  Hemsida www.bolagsratt.se  

Din länk mellan idé och registrering
Bolagsrätt Sundsvall är en juridisk byrå med inriktning 

på aktiebolagsrätt och Bolagverks-relaterade frågor. 

Vi sköter dina kontakter med Bolagsverket när det 

gäller aktiebolagsrättsliga frågor, uppköp, nedsättningar 

och mycket annat.

Lagerbolag
Våra lagerbolag hanteras uteslutande av handläggare 

med PRV-bakgrund (nu Bolagsverket).

Välkommen till oss med ditt ärende.
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Affärsjuridik

Studier i avtalsrätt, köp-

rätt och transporträtt
Av Jan Ramberg
norstedts juridik

� Den 1 februari 2007 fyllde Jan
Ramberg 75 år. I syfte att uppmärk-
samma  bemärkelsedagen publice-
ras här en samling av hans artiklar
inom transport-, avtals- och köprät-
ten, nationellt och internationellt. 

Arbetsrätt 3u
Av Anderz Andersson, Örjan
Edström, Lars Zanderin
liber

� Bland nyheterna: de nya
reglerna i LAS som trädde i kraft
den 1 juli 2007, förändringar i
reglerna för rehabilitering och
implementeringen av EU:s
arbetstidsdirektiv.

Brottmål

Brott och 

digitala bevis 2u
Av Stefan Kronqvist
norstedts juridik

� Innehåller bland annat kom-
mentarer till ny lagstiftning
avseende dataintrång och upp-
hovsrättsbrott, redovisning av
praxis i fråga om personuppgiftsla-
gens tillämplighet på internet och
frågor som rör rättsläget avseende
lagen om elektronisk kommunika-
tion. Stefan Kronqvist är chef för

LEGALLY LITTERATUR



Skattevolymen 2008
Regelsamlingen för skatteområdet
Boken innehåller de centrala reglerna på skatteområdet, t.ex. lagar om 
inkomstskatt, moms, taxering, skattebetalning och deklarationer. 
Skattelagarna kompletteras med en praktisk faktasamling som kort-
fattat och pedagogiskt beskriver skatter, räntor och avgifter. Med denna 
unika kombination av uppslagsverk, lathundar och lagar erbjuder vi en 
behändig regelsamling inom skatteområdet!

Uppdaterad per den 1 januari 2008.

Pris
450 kr (exkl. moms och porto) 

Beställning
Telefon: 08-506 112 60 • E-post: order@farsrsforlag.se • www.farsrsforlag.se

Ny
uppdaterad
upplaga!

Rikskriminalpolisens IT-brottssek-
tion och har lång erfarenhet av IT-
relaterade brottsutredningar och
frågor som rör digitala bevis.

Straffrätt och kön
Kerstin Berglund
iustus

� Analyserar den betydelse
beskrivningen av människan och
verkligheten har för den straff-
rättsliga argumentationen. Ett
genomgående tema i boken utgör
frågan om hur innebörden av den
individuella kränkningen precise-
ras i straffrätten, och hur synen på
denna kränkning förändras
beroende av hur man beskriver
kön hos människan.

Entreprenadrätt

Entreprenad- 

och konsulträtt 8u
Av Lars-Otto Liman
svensk byggtjänst

� Beskriver rättsreglernas
bakgrund och funktion, deras
samspel med andra regler och
med tekniska förhållanden. I
upplagan har hänsyn tagits till AB
04, ABT 06 samt AB-U 04. Även
planerade nya lagar om offentlig
upphandling som träder i kraft
årsskiftet 2007/2008 finns med.

Fastighetsrätt
Speciell fastighetsrätt
Av Bertil Bengtsson
iustus

� Behandlar huvuddragen i
nuvarande regler om planering,

fastighetsbildning, expropriation,
allemansrätt, miljöskydd, naturvård
och annan markanvändning. 

Försäkringsrätt

Lagen om försäkrings-

förmedling
Av Susanne Sundberg, Patric
Thomsson och Tord Gransbo
norstedts juridik

� En genomgång av det regelverk
om försäkringsförmedling som
gäller sedan den 1 juli 2005.

Kommenterar också de relevanta
föreskrifter från regeringen och
Finansinspektionen som tillsam-
mans med den nya lagen utgör
det svenska genomförandet av
EG-direktivet om försäkringsför-
medling.

Immaterialrätt

Skydda dina idéer
Av Anders Lindgren
uppsala publishing house

� En handbok som ger en
lättillgänglig introduktion till den
immaterialrättsliga lagstiftningen. 
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Forma dig en behaglig tillvaro…
I Carpe Diems nya kontinentalsäng Skaftö förenas ny teknik med design 

och komfort i total harmoni. Med en enkel knapptryckning kan du nu ändra 

sängens egenskaper helt och hållet efter eget tycke och smak. Skaftö fi nns under 

en begränsad tid tillgänglig i utförande Regatta. Med inspiration från hav och 

segling skapas en unik sovrumsmiljö där du vaknar utvilad till både kropp och själ.

www.carpediembeds.com | info@carpediembeds.com

BODEN Mio, BORÅS Sängjätten, BREDARYD Bredaryds Möbelaffär, FALKENBERG Sängcomfort, GÖTEBORG Sova (Mölndal) Sängjätten (Backaplan, Kållered), HALMSTAD Sova, HELSINGBORG Night & Day Miljö, Sova Väla,
HUDIKSVALL Mio, JÖNKÖPING Sova, Sängjätten, KATRINEHOLM Sänghuset, KRISTIANSTAD Sova, KUNGSHAMN Wedels Möbler, LEKSAND Z bo, LINKÖPING Sova, LULEÅ Casa Wikström, LUND Sova, LYSEKIL Vackra Hem, MALMÖ 
Sova, MARIESTAD Mio, NORRKÖPING Sova, PITEÅ Mio Öjebyn, RÅNEÅ Wikström Inredningshus, STOCKHOLM Atlantis Sängspecialisten (Arninge, Birger Jarlsgatan, Heron City, Länna, Nacka, Sveavägen, Täby), Sova (Arninge,
Barkarby, Kungens Kurva, Sveavägen), SÖDERTÄLJE Drömbutiken, TIDAHOLM Möbelköp, UDDEVALLA Mio, UPPSALA God Natt Sängkompaniet, Våla Magasinet, Sova, VARBERG Sova, VISBY Sängjätten VÄSTERÅS Sova, VÄXJÖ 
Sova, ÄNGELHOLM Hanssons Möbler, ÖREBRO Sova, ÖSTERSUND Sovrumsgalleriet i Tandsbyn [BELGIEN] KORTRIJK De Nachtwacht, HASSELT Reyskens Slaapcomfort, SCHILDE Sleepwise Atlantico [CYPERN] LIMASSOL Good 
Night – Scandinavian Beds [DANMARK] CHARLOTTENLUND Schwarz Boligudstyr, HILLERØD Den 7. Himmel, HORSENS Sengestudiet, HØRSHOLM Schwarz Sengeudstyr, KØBENHAVN Schwarz Sengeudstyr, Den 7. Himmel, ODENSE 
Senge- & SofaXperten, RY Bolig & Livsstilgalleri, ÅRHUS Home Design, RØDOVRE Den 7. Himmel [DUBAI] The Bed Company Beds Trading LLC [FINLAND] JAKOBSTAD Wilma Interiör, LEMPÄÄLÄ Kruunukaluste, OULU Kruunu-
kaluste, PALOKKA Kruunukaluste [HOLLAND] AKLMAAR Damen Beddinghouse, ALMERE Beds & More, AMSTERDAM Bröring, BEERS Slaapsfeer, BUITENPOST Woonexpo Kapenga, CASTRICUM Huitenga Slaapwoonwinkel, DEN 
BOSCH Q-Bed quality in sleeping, DEN HAAG Carpe Diem Store Den haag, DORDRECT Hendriksen Slaapadviseurs, DRUTEN De Bruin Exclusief slapen, EINDHOVEN WB Ligcomfort, HARDENBERG Hoorn, HARDERWIJK Slaaphof 
Slaapcomfort, HAREN Homan Exclusief en comfortbel slapen, HEERLEN Ruwette Beddenspeciaalzaak, HEINENOORD Slaapboulevard Kwakernaat, HUISSEN Jansen Totaal Wonen, LEEUWARDEN Slaapkenner Metz, MAASTRICHT 
Opening medio, OLDENZAAL Van Gils Slapen, SCHOONDIJKE-ZEELAND Leenhouts Slaapspeciaalzaak, VEENENDAAL Veenslaper, WOERDEN Lammerts van Bueren, WOLVEGA Home Center Wolvega, ZWOLLE Slaaphof Zwolle
[NORGE] BERGEN Inside Design A/S, HAUGESUND Innside Interiør, KRISTIANSAND Hilmers Hus, MJØNDALEN Walther Kristiansen A/S, MOSS Hilmers Hus, Møbelgalleriet A/S, OSLO Krosby Møbler, SANDEFJORD Mikkelmøbler,
STAVANGER Hilmers Hus, ÅLESUND Papillon [SPANIEN] BARCELONA Mar De Coco, CALAHONDA Carma Beds, MARBELLA/MALAGA Imf [USA] NORWALK Svenska Beds, STAMFORD Svenska Beds



Law & Solution Sweden AB. Visiting address  Drottninggatan 56. SE-404 23 Gothenburg. Telephone +46 [0]31 348 07 17, 18. Telefax +46 [0]31 348 07 19

”Vi är inte en advokatbyrå”

www.lawsolution.se

Ingela Borsch

Nordén, Ulf

Nordén,

Deducera

Skattekonsult.

Pia Tengvall 

och Ingemar

Mårtensson.

Denis Erovic, , BG

Institute och Åsa

Syren, Riksbanken.

Birgitta Blomqvist, Mattias Nordcrantz

och Titti Ribbnäs Nordcrantz.

Marina Årelid och

Fredrika Ahnborg

från Bird & Bird.

Lena Ekman Joo

Advokatfirman

Athena.

Linda Skarin, Attuna tingsrätt och Bengt

Nihlmard, Bengt Nihlmard AB.
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Luciavimmel med Legally yours
drygt 300 jurister välkomnades av ett skönsjungande luciatåg när
Legally yours bjöd in till 2007 års sista mingel, som vanligt var platsen
Sturecompagniet. 

Chefredaktör Peter Johansson intervjuade Bird & Birds managing
partner Katarina Nordblom.

Maria Karlsson och Emilie Ankarcrona

Smith.

Jenny Löfberg och Camilla Andersson. Karin Svärd, SL-kundtjänst och Ingrid

Bergman, Attuna tingsrätt.

Hanna Nilsson,

AnnCharlotte Olsson.

Niclas Karlsson

Juristhuset.

Sara Forslund,

Katrin Feiz

Kursvärdinnor på

BG Institute.

Anna Webrell,

Tyréns Temaplan

Anna Fryklund,

Finansinspek-

tionen.

Mats Lilja och Jens

Högström.

LEGALLY | VIMMEL
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* Priset avser Stockholm, Malmö, Göteborg till och från Bangkok. Gäller utresa mellan
01 apr - 20 jun 2008 och 04 aug - 03 okt 2008. Reseskatt på ca. 1500-1800 kr tillkommer.

För mer information om bokning och priser till övriga destinationer kontakta din resebyrå.

                                www.thaiairways.se

F l y  T H A I  t o  t h e  w o r l d ,  s m o o t h  a s  s i l k .

Ta  m e d  f a m i l j e n  p å  e n  r i k t i g  d r ö m r e s a
B a n g k o k  To R
V u x e n f r å n 4  2 0 0 : - *
B a r n ( 2 - 1 5  å r )  f r å n 1  0 5 0 : - *



Carl Ullgren och Anna Karin

Ullgren, Hanover RE.

STOCKHOLM   GÖTEBORG   MALMÖ   VÄXJÖ   NORRKÖPING   UPPSALA   UMEÅ   HELSINGFORS   SAVONLINNA   KAJAANI

Kommunikation
som fungerar
Semantix översätter juridiska texter till och från alla 
språk. Vi anpassar leveranstiderna till era behov.
Kortare texter kan vi leverera samma dag.

info@semantix.se                     www.semantix.se

08-506 225 20
Linnégatan 89E, Box 10059, 100 55 Stockholm

Hos Semantix samlar vi alla språktjänster under 
samma tak - översättning, undertextning, tolkning, 
språkgranskning, skribenttjänster och utbildning.
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Jeanette Karlsson, Försvarsadvokater-

na, Marthin Högsten, Vinge, Nagkme

Torkaman, JM AB och Szilárd Rado,

Södertörns tingsrätt.

Katja Kovaleva och

Caroline Wikström,

Andrén Bratt Evershed.

Emma Bergström,

Fredrik Norburg.

Julia Widing och Olof Hansen. Kerstin Marklund och 

Kjell Jönsson.

Maria Nordbrandt

och Emilia Arlegård.

Andreas Tocklin, Jenny

Palmberg, Advokatfir-

man Cederqvist.

Annica Wiren och

Peter Wiren, Wiren

& Partners.

Malin Skildberg, Dubai Nordic och

Lhina Hansson, Leva.

Thomas Odelius,

HSB.

Carin Karlsson och Ewa Widgren. Lars Nedergaard och Anne-Sofie

Osala.

Fredrik Lanneborn, UB

Fondkommision, Dan

Beitner, KPMG och Terese

Beitner, Skatteverket.

Maria Zamkova och

Petter Rindforth,

Groth & Co.

Victoria

Årnell,

Juristbolaget

och Henrik

van Rijsnijk,

Svenskt

Näringsliv.

Helena Rovér

provade golf-

formen.

Emil Akander,  Stephanie Hsieh

och Camilo Goine.

Kajsa Levin,  Ericsson och Agnes

Karlsson, Jur kand.

Johan Larsson, Norsk

Hydro och Mikael

Jakobsen, Deloitte.
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Översättningar inom juridik
Vendevägen 90, 182 32 Danderyd tel. 08-624 23 24 www.tamarind.se

Nyanställda 
på White & Case

ny executive partner

Ulf Johansson

Ulf har arbetat
på Stockholms-
kontoret sedan
1991 och till-
trädde den 1:a
januari 2008.

ny administrative partner

Anna Sundberg

Anna har arbetat
på Stockholms-
kontoret sedan
1997 och till-
trädde den 1:a
januari 2008. 

ny delägare

Lennart Pettersson är ny del-
ägare i White &
Case från och
med 1 januari
2008. Lennart
har arbetat på
firman sedan
2000 och
arbetar främst
med företagsöverlåtelser och
annan bolagsrelaterad juridik.

ny biträdande jurist

Emma Mähler,

23 år, kommer
närmast från
studier vid
Stockholms
universitet och
började 3
december 2007.

Emma kommer att arbeta främst
med M&A, general corp och
processrätt.

Nyanställda på Höker-
berg & Söderqvist
Kristina Nordström har anställts
som biträdande
jurist och
kommer i
huvudsak att
arbeta med
värdepappers-
rätt, associations-
rätt och obe-
ståndsrätt.  Hon har tidigare
arbetat som biträdande jurist och
även som Group Legal Counsel på
Hoist International AB (publ.). Hon
har också tidigare erfarenhet som
bolagsjurist och från arbete på
myndighet.

Sofia Berg Horner  har anställts
som biträdande
jurist och
kommer i
huvudsak att
arbeta med
värdepappers-
rätt, associations-
rätt, obestånds-
rätt och processrätt. Har tidigare
varit tingsnotarie vid Stockholms
tingsrätt. Hon arbetade före sin
tingstjänstgöring som Projekteko-
nom hos Försvarets materialverk.

Patrik Ståhl har anställts som
biträdande jurist och kommer i
huvudsak att arbeta med värde-
pappersrätt, associationsrätt,

obeståndsrätt
och processrätt.
Patrik har börjat
på Hökerberg &
Söderqvist direkt
efter sin juridik-
examen från
Uppsala universitet.

Nyanställda 
på Roschier
Eriks Ficks, född 1982

Kommer närmast från trainee-
tjänst på Roschier och dessförin-
nan från studier på Stockholms
Universitet. Började som biträdan-
de jurist 2007-10-17 och kommer
att tillhöra Roschiers grupp för
Tvistlösning. 

Sebastian Scheiman, född 1979

Kommer närmast från en tjänst
som tingsnotarie på Stockholms
Tingsrätt och började som
biträdande jurist 2007-11-07.
Sebastian kommer att tillhöra
Roschiers grupp för Tvistlösning. 

Nyanställda på Advo-
katfirman Lindahl
stockholm

Martin Agell, 

43 år. Kommer
närmast ifrån
Foyen Advokat-
firma och
började den 1:a
november 2007. Martin har
omfattande erfarenhet inom
arbetsrätt. Han har tidigare bl a
varit förbundsjurist vid Försäk-
ringsbranschens Arbetsgivarorga-
nisation och arbetsrättsjurist vid
Svenskt Näringsliv. Martin är även
sekreterare i Arbetsrättsliga
föreningen.

göteborg

Johan Gustafsson Pellegrini,

32 år. Kommer
närmast ifrån
Tingsnotarie-
tjänstgöring i
Uddevalla.
Började på
Lindahl den 1:a
oktober 2007.

Nya delägare på 
Advokatfirman Lindahl
Robert Asplund, 35 år
Tillträdde 1 juli 2007. Har varit
verksam på Lindahl i Örebro
sedan 2000 och har särskild
erfarenhet av insolvensrätt och
allmän affärsjuridik. Robert är även
verksam som lärare och handleda-
re vid Örebro universitet. 

Therese Isaksson, 35 år
Tillträdde 1:a januari 2008.
Therese har varit verksam på
Lindahl i Stockholm sedan 2000

och är huvudsakligeninriktad mot
kommersiella tvister. Hon biträder
även byråns klienter med immate-
rialrätt och allmän avtalsrätt. 

Lili-Ann Tapper Tullborg, 49 år
Tillträdde 1:a januari 2008. Lili-Ann
har varit verksam på Lindahl i
Göteborg sedan 2001 och har
särskild erfarenhet av såväl
nationell som internationell
skatterätt och skatteprocesser.
Hon har särskilt fördjupat sig i
företagsbeskattning.

Staffan Brandt, 39 år
Tillträder 1 januari 2008. Staffan har
varit verksam på Lindahl i Malmö
sedan 2006 och arbetar med
allmän affärsjuridik med särskild
inriktning mot fastighetsrätt och
företagsöverlåtelser. Han biträder
klienter inom bland annat energi-,
livsmedels- och handelssektorn.
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T-House, Engelbrektsplan 1  •  250 - 2730 m²

På jakt efter nya lokaler?

Nybrogatan 11, Riddargatan 7A  •  210 - 1040 m²

Intresserad? För mer information eller visning ring Ulf Eriksson 
på 0708-55 76 34 eller besök www.humlegarden.se.

Just nu erbjuder vi centralt belägna lokaler som passar 

rum i varierande storlekar. Samtliga har mycket trevliga 
och representativa entréer. I T-House har hyresgästerna 
även tillgång till en gemensam reception med konferens-
anläggning.

Nyanställd på
Nihlmark & Zacharoff
Advokatbyrå
Olof Adrian, 

27 år. Olof
kommer
närmast från
Handelsbanken
där han framför-
allt arbetade
med bankgaran-
tier. På N&Z kommer Olof att
arbeta med allmän affärsjuridik
däribland immaterial- och mark-
nadsrätt. Förutom sin juristexamen
har Olof 
utbildning i ekonomi och spanska.
Började 2008-01-07.

Nyanställda på 
Advokatfirman Vinge
Göteborg 
Aron Ledstam,

26 år. Har en 
Jur Kand från
Handelshögsko-
lan Göteborg
2007. Började
den 7/1 2008.
Har även varit
sommarnotarie på Mannheimer
Swartling 2006 och Örebro
Tingsrätt.

Carina Asp, 

28 år. Har en
Juris kandidatex-
amen från Lunds
universitet 2005
och började den
10/1 2008. Har
tidigare erfaren-
heter från Göteborgs tingsrätt
(varav sex månaders tjänstgöring
vid Kronofogdemyndigheten)
samt traineetjänst vid Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Berlin.

Nyanställda på 
Ashurst Advokatbyrå
Linda Olsson Sjöström, 33 år
Linda kommer närmast från
juridiska studier vid Stockholms
universitet. Hon är även utbildad

socionom och har bland annat
arbetat som kurator på en
ungdomsmottagning. Linda
började på Ashurst den 5 novem-
ber 2007.

Rikard Engström, 25 år
Rikard kommer närmast från
juridiska studier vid Stockholms
universitet. Han började på
Ashurst den 7 januari 2008.

Karin Hedberg, 29år
Karin kommer närmast från
notarietjänstgöring vid Nyköpings
tingsrätt. Hon började på Ashurst
den 1 februari 2008.

Katja Kovaleva, 30 år
Katja kommer närmast från
Andrén Bratt Eversheds Advokat-
byrå. Hon började på Ashurst den
4 februari.

Nyanställd på 
Advokatfirman Lindahl 
Jonas Söderstjerna, 34 år
Kommer
närmast från
Länsstyrelsen i
Skåne län och
började 2008-
01-14. Inriktad på
Miljö- och
fastighetsrätt.

Nyanställda på 
Advokatfirman 
Hammarskiöld & Co

Victor Kihlström

Började den 1:a oktober som
biträdande jurist hos Hammarski-
öld & Co efter avslutad notarie-
tjänstgöring hos Solna tingsrätt.

Johan Stridbeck

Började den 9:e januari som
biträdande jurist hos Hammarski-
öld & Co. Han arbetade tidigare på
HQ Bank. 

Jonas Stedt

Började den 4:e februari som
biträdande jurist hos Hammarski-
öld & Co. Han kommer från en
tjänst som kombinationsnotarie på
Länsrätten Uppsala Län och
Uppsala Tingsrätt.

Erik Hallengren

Började den 1:a oktober som
trainee hos Hammarskiöld & Co
efter avslutade studier vid Lunds
Universitet.

Peter Nilsson

Började den 3:e december som
trainee hos Hammarskiöld & Co
efter  Stockholms Universitet.
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Andreas Joersjö

Började den 7:e januari som
trainee hos Hammarskiöld & Co
efter avslutade studier vid Uppsala
Universitet.

Anwar Osman

Börjar den 18:e februari som
trainee hos Hammarskiöld & Co
efter avslutade studier vid Stock-
holms Universitet.

Nyanställda 
på Setterwalls 
Göteborgskontor
Charlotte

Adonis, 31 år.
Började i
december som
biträdande jurist.
Kommer
närmast från
Maersk Sverige.
Har examen från Handelshögsko-
lan i Göteborg. Hon ingår i
Setterwalls Sjö- och transporträtts-
grupp.

Thony Lindström, 25 år. Började
i december som biträdande jurist.
Har tillbringat fjärde året av sin
juristutbildning på McGill University,
Montreal, Kanada och genomförde

sitt examensar-
bete vid Oslo
Universitet. Han
ingår  Sjö- och
transporträtts-
gruppen.

Sören Thorlin, 41 år. Började 14
januari 2008. Kommer närmast
från Morssing och Nycander där
han sedan 2002 har arbetat med
sjö-, transport- och logistikrätt
samt med
skadestånds- och
försäkringsfrå-
gor. Han har en
jur.kand-examen
från Lund,
Examen från
Nordisk Institiut i
Oslo samt Master of Maritime
Law, University of Southhampton.
Sjö- och transporträttsgruppen.

Nyanställda 
på Landahl Öhman
ny delägare

Ellen Hagrup Grimlund, 36 år.
Kommer närmast från Göteborgs
Juristhus och började den 1
februari.  Inriktad på allmän
fastighetsrätt, hyresrätt samt
associationsrätt.

Michael Liversedge, 37 år.
Kommer
närmast från
Göteborgs
Juristhus och
började den 14
februari. Inriktad
på kommersiell
hyresrätt,
bostadsrätt samt allmän fastig-
hetsrätt.

Carin Thornestedt, 27 år
Kommer närmast från utbildning
till Paralegal vid Påhlmans Han-
delsinstitut. Började 1 februari. 

Nyanställda 
på Roschier
partner

Marcus Hedén, Född 1972
Kommer närmast från Linklaters
och började i december 2007.
Inriktad på M&A, fastighetsrätt
och miljörätt. Kommer att ansvara
för Roschiers fastighets- och
miljörättspraktik i Stockholm.

biträdande jurister

Tomas Nilsson, Född 1979
Kommer närmast från Cleary
Gottlieb Steen & Hamilton och
började i november 2007. Ingår i

Roschiers konkurrensrättsgrupp.

Lisse-Lotte Forsberg, Född 1979
Kommer närmast från Stockholms
Universitet. Började i december.
Ingår i Roschiers teknologigrupp.

Åsa Lidefelt, Född 1983
Kommer närmast från Stockholms
Universitet. Började i december.
Kommer att ingå i Roschiers
bolagsrättsgrupp.

David Sundin, Född 1979
Kommer närmast från Linklaters,
började den 14 januari.  Ingår i
Roschiers fastighetsgrupp.

Mikael Stabo, Född 1977
Kommer närmast från Linklaters
och började i januari.  Ingår i
Roschiers fastighetsgrupp

Nyanställd 
på Gärde Wesslau
Karolina Wallin, 28 år.
Kommer
närmast från
Stockholms
Universitet, jur.
kand. 2007.
Började den 28
januari 2008.

PÅ LAGLIG VÄG



Johan Nilsson, Pol Mag Statskunskap Örebro Universitet – Annonschef, Zarina Virsholm, Jur Kand Stockholms Universitet – Försäljningschef Media & Event, Daniel Kolvik, Civilingenjör 
Datateknik KTH – IT-chef, Philippa von Seth, Magister Ekonomi & Kandidat Internationella Relationer Stockholms Universitet – Produktionsansvarig BG Institute, Fredrik Olsson, Kandidat 
Medie- och Kommunikationsvetenskap & Jur Kand Stockholms Universitet – Jurist och Nyhetsreporter Blendow Lexnova, Maria Karnland, Internationell Ekonomi Växjö Universitet 
– Account Manager

Vi tillhör framtiden 
Gör du det?

Blendow Group har en fantastisk laguppställning och hos oss platsar bara de mest 
ambitiösa! För oss är det viktigt att man har rätt attityd till utmaningar. Rätt attityd och 
rätt inställning är allt och vi kommer aldrig att nöja oss med att vara nästbäst. Samtidigt 
tycker vi att det är viktigt att man har kul på jobbet och tjänar bra med pengar. Vi nöjer 
oss inte längre med att bara vara ledande i Sverige på juridisk kompetensförsörjning 
utan blickar nu ut mot nya marknader och söker därför fler välutbildade, ambitiösa och 
trevliga medarbetare. Läs mer på blendow.se/framtiden

BLENDOW LEXNOVA BG INSTITUTE BG PUBLISHING LEGALLY YOURS LEGALLY PREPARED DAGENS JURIDIK JURISTPOOLEN

Blendow Group, Banérgatan 16, 115 23 Stockholm   Tel: +468-579 366 00   Fax: +468-667 97 60   E-mail: info@Blendow.se   www.blendow.se



Att flytta ihop

Att tänka efter före

I tider av sorg

Att gå skilda vägar

Ibland behöver man prata
med någon som vet.
www.juristbyran.com
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Nya delägare 
Advokatfirman Delphi
malmö:

Tommy Hansson, Advokat.
Delägare från
och med den
14:e november.
Tommy ingår i
Delphis kompe-
tensgrupp för
fastighets- och
entreprenadrätt.
Kommer närmast från Advokatfir-
man Actum i Malmö.

Stefan Olsson, Advokat.
Delägare från
och med den
14:e november.
Stefan ingår i
Delphis kompe-
tensgrupp för
fastighets- och
entreprenadrätt.
Kommer närmast från Advokatfir-
man Actum i Malmö.

Jonas Vikbladh, Advokat 
Delägare från och med den 14:e
november. Jonas ingår i Delphis
processrättsgrupp och har flerårig
erfarenhet inom affärsjuridik.
Kommer närmast från Advokatfir-
man Actum.

linköping:

Anders Angelstig, Advokat.
Delägare från
och med januari
2008. Anders
ingår i Delphis
kompetens-
grupp för IT,
telekommunika-
tion och immate-
rialrätt. Kommer närmast från
Advokatfirman Carler i Linköping.

ny biträdande jurist

Linköping:
Lena Nilsson,

Biträdande jurist.
Anställning från
och med januari
2008. Lena ingår
i Delphis
kompetens-
grupp för IT, telekommunikation
och immaterialrätt. Kommer
närmast från Advokatfirman
Carler i Linköping.

Nyanställd MAQS 
Law Firm Göteborg

Racine Ashjari, 26 år                  
Kommer närmast ifrån OMX
Nordic Exchange AB och började
1:a december. 

Nyanställda jurister
Wistrand Advokatbyrå
Stockholm

biträdande jurist

Emil Dalén, 34 år
Kommer närmast från Linklaters
Advokatbyrå och började den 28:e
januari 2008. Special meriter/erfa-
renheter: M & A Real Estate

Sara Lööf, 28 år
Kommer närmast från tjänst som
notarie vid Stockholms tingsrätt.
Började den 1:a februari 2008

Mikael Carpelan, 27 år
Kommer närmast från tjänst som
notarie vid Solna tingsrätt. Börjar
den 4:e mars 2008.

Nyanställda på 
Advokatfirman 
Lindhs DLA Nordic
Johan Forsling, 26 år
Kommer närmast från tjänst som
trainee på Advokatfirma Lindhs
DLA Nordic KB och började den
1:a januari 2008. Johan kommer
främst att jobba med fastighets-
rätt och EG-rätt. 

Lina Dvärsäter, 25 år
Började 070903. Lina avslutade
sina studier vid Stockholms
universitet 2007. Lina arbetar
mest med rättsområden inom
bank och finans. 

Nyanställd på 
Rosengrens Advokat-
byrå i Göteborg 
Isabel Areskoug Jantzen, 32 år
Kommer närmast från Melin
Fagberg Advokatbyrå, Göteborg.
Hon började 2008-01-07 och är
inriktad på affärsjuridik.

Ny delägare 
på DLA Nordic
Anders Höglund, 56 år
Har tidigare varit delägare vid
Advokatfirman Morssing &
Nycander AB och tillträdde på
DLA Nordic 2008-01-01.Specialise-
rad på produktansvar, sjö- och
transporträtt, försäkring, rätte-
gångar, skiljeförfaranden samt
internationella uppdrag.

Nyanställd på 
Danowsky & Partners 
Mattias Pettersson, 33 år
Kommer närmast från Stockholms
universitet och började den 12:e
november.

PÅ LAGLIG VÄG



legally yours

Blendow Group AB
Banérgatan 16
115 23 Stockholm
telefon 08–579 366 00

fax 08–667 97 60

www.blendow.se
e–post

legally-yours@blendow.se

chefredaktör och

ansvarig utgivare

Peter Johansson

art director

Jan Reinerstam

redaktion

Peter Axelsson
Staffan Engström
Jonas Lindmark
Elisabet Fura Sandström
Kristina Lidehorn
Jonte Wentzel
Sofia Rudling Silfverstolpe
Fredrik Olsson
Magnus Laupa

försäljningschef media event

Zarina Virsholm
telefon 08–579 366 00

e–post

zarina.virsholm@blendow.se

annonschef

Johan Nilsson
telefon 08–579 366 00

e–post

johan.nilsson@blendow.se

traffic och ekonomi

Susanne Lundberg
telefon 08–783 46 42

e–post

susanne.lundberg@blendow.se

prenumerationsärenden

Johan Kangur 
e–post johan.kangur@blendow.se

tryck

Carlshamn Tryck & Media AB
374 32 karlshamn

telefon 0454–198 00

fax 0454–198 20

legally yours ges ut av 

blendow group, verksamma 

inom juridisk kompetensförsörjning.

90 Legally yours � 1 � 2008 www.legally-yours.se

ANNONSÖR SIDA

��  Advokatfirma Lindhs DLA Nordic 14

��  Advokatfirman Delphi 33

��  Advokatfirman Lindahl 42

��  Ashurst Advokatbyrå 26

��  Baume & Mercier 13

��  Blendow Group 40, 88

��  Blendow Lexnova Bilaga, 38

��  Bolagsrätt 78

��  Bolagsverket 58

��  Carpe Diem 80

��  Dagens Juridik Bilaga

��  Ekenberg & Andersson 48

��  FAR SRS Förlag 79

��  George Hensher 92

��  Gernandt & Danielsson 11

��  Hellström advokatbyrå 8, 9

��  Hufvudstaden 10

��  Humlegården Fastigheter 86

��  IBA 56

��  Iustus Förlag 78

��  Jernhusen 46, 47

��  Jurek Bemanning 19

��  Kilpatrick Stockton 30

��  Kyssinge Golf 65

��  Law & Solution 81

��  Lindskog Malmström Advokatbyrå 6

��  Linklaters 24

��  Maconomy 21

��  Mercedes-Benz 91

��  Porsche 2, 3

��  SEB 44

��  Semantix 83

��  Sharper Design 41

��  Sigtunastiftelsen 87

��  Statens Fastighetsverk 6

��  Ströms Man & Woman 15

��  Subaru 54

��  Swatch Group Nordic 73

��  Swedbank Juristbyrå 89

��  Svenska Standardbolag 61

��  Tamarind 85

��  Telia 52

��  Thai Airways 82

��  Tryffelsvinet 69

��  Updatum 84

��  Wallmans Nöjen 77

��  Wasa Kredit Bilaga

��  Vin Unic 67

��  Vinge 4

��  Vår Gård Saltsjöbaden 69

��  Åmells Konsthandel 76

beställ information via fax

08–667 9760

e–post info@blendow.se 

READERS
SERVICE
legally yours erbjuder här sina
läsare att på ett enkelt sätt beställa
information från de annonsörer som
syns i detta nummer av tidningen. Fyll i
rutan bredvid det företag du är intres-
serad av och faxa in till numret nedan.

e t t  m a g a s i n  f ö r  j u r i s t e r                                                                 p r i s  4 9  k r

# 1 � 2008

Så ska skiljemanna-
kåren breddas

Samfundet föreslår 
förnyelse

Miljonsatsning bakom
modern byrå

Kinesiskt andningshål

Lagtexter blir 
hyllad poesi

EN RAK
HÖGER
Maria Abrahamsson kommenterar kriminalpolitiken

� Mest omskrivna juristerna
� Byråtoppen
� Bodströms medietips

MEDIEBAROMETERNMEDIEBAROMETERN

kristina lidehorn:

Kvinnor får 
toppjobb 
för syns skull

omslagsfoto jonte wentzel





Välkommen!  Vardagar 10–18  Lördagar 11–15  Skeppargatan 29  tel 08 662 39 37  www.hensher.se   

ADVOKATBYRÅ

Stilbrott är inget lagbrott. Det behöver inte ens vara fel 
rent estetiskt. Så oavsett hur du har valt att inreda ditt 
kontor eller hem, så går det alltid att göra plats för lite 
nya tankar och inredningsidéer. 

I vår butik finner du till exempel olika bokhyllor, byråer 
och garderober som du kan skräddarsy precis efter dina 
egna skrymslen och vrår. Vi ritar, anpassar och låter 
tillverka. Friheten är mycket stor. 

George Hensher är en helsvensk möbelbutik som en 
gång fann inspiration och formspråk i den engelska 
traditionen. Idag låter vi våra möbler även besjälas av 
svenska, franska och italienska formgivartraditioner.




