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Här vill unga jurister jobba
10 populäraste byråerna 

Svarta listan
årets jurist:

”Viktigast att jag kom
före Lambertz”

kristina lidehorn:
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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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www.porsche.se

Bränsleförbrukning blandad körning: 13,9 l / 100 km. CO2-utsläpp: 332 g/km.





Legally yours � 2 � 2008 5

52

UNDERSÖKNING

Miljökämpar
� Klimatfrågan är viktigast för var tredje

ung jurist. Det visade sig när deltagarna i

Juristbarometern för första gången fick

svara på vilken samhällsfråga som engage-

rade dem mest.

PORTRÄTT

Statsanställd
� Efter fyra decennier i statlig tjänst blev

65-årige Sten Heckscher i höstas ny

ordförande för Regeringsrätten.

14

21

ÅRETS JURIST

Tävlingsinstinkt
� Justitierådet Torgny

Håstad toppar listan över de

unga juristernas främsta

förebilder. ”Viktigast att jag

kom före Göran Lambertz”

säger han själv.

LITTERATUR

Uppföljning
� I maj kommer Jens

Lapidus nya kriminalroman

”Aldrig fucka upp”. Vi publi-

cerar det första kapitlet.

� aktuellt � eg-rätt   � pengar � litteratur  � resa   � vin  � mat  � kultur
� kristina lidehorn  � elisabet fura sandström  � på laglig väg  

I det här numret av Legally
yours presenterar vi den femte
upplagan av attitydundersökning-
en Juristbarometern.  Jämför man
med den första upplagan så märks
flera dramatiska förändringar.

2004 tycks de unga juristerna
ha varit smått omtöcknade av
lågkonjunkturen. Toppjobb inom
näringslivet lockade, främst för
löften om ”konkurrenskraftig
ersättning” och ”stora utmaningar”.
Tydligt var att en fast anställning
lockade. Och om man väl lyckats
ordna en sådan, så var lusten att
söka nytt jobb ganska begränsad. 

I årets undersökningen, som
presenteras några sidor längre
fram, ser det annorlunda ut. På
universiteten tycks det råda lugn,
harmoni och självförtroende. 

Det här beror naturligtvis på att
arbetsmarknaden för jurister
kraftigt har växt under 2000-talet.
De senaste årens omsättningsök-
ningar på byråerna har bidragit,
men behovet har växt även inom
andra sektorer.

När de unga juristerna rankar
framtida arbetsplatser så är dom-
stolarna mest attraktiva. Bland
advokatbyråer är Mannheimer
Swartling populärast. Resultaten
antyder ingen oro för att i framti-
den ställas utanför arbetsmarkna-
den. 

Gemensamt är att de svarande
ser båda dessa arbetsplatser som
en bra referens längre fram i
karriären. Viktigast är att bättra på
det egna CV:t. 

När man får ett jobb så rör det
sig inte om någon livslång rela-
tion, åtminstone inte från de unga
juristernas sida.  

Referenser 
viktigare 
än pengar

22

CHEFREDAKTÖR 

P E T E R  J O H A N S S O N

telefon 070–620 39 39

e–post peter.johansson@blendow.se
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UNDERSÖKNING

Efter plugget
� Årets upplaga av undersökningen

Juristbarometern visar unga juristerna

lockas av domstolsvärlden och de stora

advokatbyråerna. De är beredda på att

jobba hårt. ”Först får man slita hund

några år” tror förstaårsstudenten Frida

Bogenkrans.

38
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De nya juristerna längtar efter stora utmaningar,

specialkunskaper och en god privatekonomi.

Allra helst vill de arbeta statligt eller internationellt.

Och de tror att framgångsreceptet innehåller ansvar,

engagemang och kreativitet.

För femte året har Legally yours undersökt vilka 

förväntningar och drömmar de unga juristerna har

inför framtiden.

Hur gammal är du?

Vad gör du?

Kön

g

Män 38 %

27–29 år

33– år
30–32 år

18–20 år

24–26 år

21–23 år

Kvinnor 62 %

Studerar 

juridik 68 %

Sitter ting 32 %

31 %

24 %

20 %

9,3 %
9,2 %

6,3 %

FRAMGÅNGS
RECEPTET
Framtidens jurister jagar 
de bästa referenserna

TEXT PETER JOHANSSON    I LLUSTRAT ION MARTIN GRADÉN
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På jakt efter lediga lokaler?

Nybrogatan 11   •   510 - 1040 m²

Riddargatan 7A   •   210 - 335 m²

För mer information kontakta Ulf Eriksson på 0708-55 
76 34 eller ulf.eriksson@humlegarden.se. För övriga 
storlekar och lägen besök www.humlegarden.se.

Ljusa trevliga lokaler med utmärkt klimat. 
Belägna i representativt hus i bästa läge.
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under de senaste åren har vi sett en tydlig
förändring på arbetsmarknaden och det är
inte längre de nyutexaminerade som slåss om
jobben, utan det är arbetsgivarna som tävlar
om att lyckas rekrytera. Detta märks inte
minst i juristbranschen. Svårigheterna att
rekrytera kan inte längre bara skyllas på hög-
konjunkturen; idag letar fler företag än tidiga-
re efter jurister och globaliseringen inom
branschen gör att konkurrensen inte längre är
begränsad till Sverige. Situationen förenklas
inte av att 80-talisterna, som i allt högre grad
tränger in på arbetsmarknaden, beskrivs som
kräsna och krävande och värdesätter livet
utanför arbetet. 

för att kunna ge en klarare bild av hur stu-
denterna ser på juristbranschen och sin
arbetssituation har vi för femte gången
genomfört Juristbarometern. Undersökning-
en besvarades av 705 slumpvis utvalda stu-
denter och tingsnotarier runt om i Sverige,
varav studenterna stod för 68 procent och
tingsnotarierna för 32 procent. 62 procent av
de svarande är kvinnor och 38 procent män.
Majoriteten av de tillfrågade är mellan 24 och
26 år gamla.

frågorna avser att ta reda på var och på vil-
ket sätt framtidens jurister vill jobba. De har
fått svara på vilken inriktning de är intresse-
rade av, vilka egenskaper de ser som viktigast
hos sina framtida arbetsgivare, samt hur
mycket tid de är villiga att lägga ner på sitt
arbete. Vidare har de fått svara på vilken
arbetsplats som lockar dem mest, samt vilken
jurist de har som förebild idag.

här presenteras delar av resultatet från
Juristbarometern. För att få en mer heltäckan-
de bild av attityderna och framtidssynen hos
framtidens juristers finns Juristbarometern
2008 att köpa från Legally yours. För mer
information kontakta Maria Karnland på:
maria.karnland@blendow.se

JURIST
BAROMETERN

2008



1.   Justitiedepartementet  57 %
2.  Domstolarna  52 %
3.  FN  50 %
4.  Regeringskansliet  48 %
5.  Utrikesdepartementet  48 %

49,7 %         48,8 %         43,2 %         43,2 %         41,6 %          39 %          36,9 %          35,6 %         29,9 %       27,3 %

Domstolarna             
FN             

Justitie-
departementet

Utrikes-
departementet

Regerings-
kansliet

EU-
institutioner

Mannheimer
Swartling

Riks-
polisen

Vinge Sida

1.   Mannheimer Swartling 46 %
2.  Justitiedepartementet 45 %
3.  Domstolarna  42 %
4.  Regeringskansliet  39 %
5.  Vinge Advokatbyrå  38 %

1.   Domstolarna  54 %
2.  Justitiedepartementet 51 %
3.  FN 50 %
4.  Utrikesdepartementet 47 %
5.  EU-institutioner 43 %

1.   Domstolarna   50 %
2.  Mannheimer Swartling 45 %
3.  Justitiedepartementet  41 %
4.  Vinge  34,5 %
5.  Utrikesdepartementet  33 %

1.   Domstolarna   58 %
2.  Justitiedepartementet  52 %
3.  Utrikesdepartementet  51 %
4.  FN  47 %
5.  Regeringskansliet 47 %

Var vill du helst jobba?

Kvinnor Män Moderaterna Socialdemokraterna De yngsta

54 %    51 %   50 %  47 %   43 % 46 %   45 %   42 %   39 %   38 % 50 %  45 %   41 %   34,5 % 33 % 58 %   52 %   51 %   47 %   47 % 57 %   52 %  50 %   48 %   48 %

?

Notarierna Studenterna

46 %      45,1 %     43,1 %     41,4 %     40,8 % 68,4 %    53,6 %     46,4 %    44,5 %    39,5 %

1.  Domstolarna  68,4 %
2. Justitiedepartementet 53,6 %
3. FN  46,4 %
4. Regeringskansliet  44,5 %
5. Utrikesdepartementet 39,5 %

1.   Justitiedepartementet  46 %
2.  Utrikesdepartementet  45,1 %
3.  Mannheimer Swartling  43,1 %
4.  FN  41,4 %
5.  EU-institutioner  40,8 %

Legally yours � 2 � 2008 9www.legally-yours.se

JURIST | 2008

domstolarna är de unga juristernas drömarbetsplatser. 
I undersökningen fick de unga juristerna ange de arbets-
platser där de allra helst skulle vilja jobba i framtiden. 

”Domstolsvärlden” svarade hälften av deltagarna, 49,7
procent.

Nästan lika stort är intresset för Justitiedepartementet,
48,8.

Men de svarande tycks inte se domstolarna som någon
karriärmässig slutstation. När de blir tillfrågade vad de för-
väntar sig att domstolarna  kan erbjuda dem framöver så
svarar 72 procent ”god referens för framtida karriär”. 67 pro-
cent hoppas på en ”trygg anställning” och 55 procent näm-
ner ”stora utmaningar” .

Även justitiedepartementet är en känd plantskola i mål-
gruppen. 79 procent tror att ett jobb där kan ge nyttiga refe-
renser. 67 procent vill dit för utmaningarnas skull – men
endast 43 procent räknar med en trygg anställning. 

Över hälften av kvinnorna vill helst jobba på domstol,
54 procent. 

Bland männen är dock Mannheimer Swartling den allra
mest eftertraktade arbetsplatsen, (46). Resultatet visar på
att en attitydförändring har skett, under de första åren som
Legally yours sammanställde Juristbarometern släpade
advokatbyråernas popularitet långt efter departementen
och storföretagen.

studenterna tycks föredra departementskarriärer; Justitie-
och Utrikesdepartementen är populärast 46 respektive 45,1.
Domstolarna intresserar bara 40 procent av de svarande.

Tingsnotarier är däremot betydligt mer trakterade av en
fortsatt domstolstillvaro, 68,4 procent.

Domstolarnas lockelse tycks överskrida partigränserna.
Såväl de moderata som socialdemokratiska juristerna vill
arbeta där. 

Miljöpartisterna föredrar FN, 66,1 procent. Att center-
och kd-sympatisörerna dras till Regeringskansliet (58,3
respektive 50) är möjligen mindre förvånande än att väns-
terpartisterna längtar till Justitiedepartementet, (75).

Domstol är drömmen



Utrikes-
departementet

Kvinnor Män

Kvinnor Män

?

1.   Mannheimer Swartling   46 %
2.  Vinge  45 %
3.  Setterwalls 26 %
4.  Linklaters 24 %
5.  Delphi 17 %

1. IKEA   21,8 %
2. Starta eget   14,1 %
2. Ericsson 14,1 %

36,9 %         29,9 %         20,2 %         17,8 %         13,1 %          12,5 %          11,5 %           9,9 %            9,7 %           8,9 %

De populäraste advokatbyråerna

Favoritföretag

Mannheimer 
Swartling

Vinge Setterwalls Linklaters Delphi Lindahl Cederquist
MAQS Garnandt &

Danielsson
Bird & Bird

1.   Mannheimer Swartling  31 %
2.  Vinge  25 %
3.  Setterwalls  16 %
4.  Linklaters  14 %
5.  Delphi  10,5 %

31 %         25 %      16 %        14 %       10,5 % 46 %        45 %      26 %        24 %       17 %

21 %         16 %         15 %         13 %         12 %          12 %

19,5 %     18,5 %     16,6 %21,8 %     14,1 %      14,1 %

IKEA                  Ericsson            Starta eget             SEB                 Microsoft              Nokia

1. Ericsson   19,5 %
2. IKEA  18,5 %
3. Starta eget  16,6 %

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

mer än var tredje svarande vill helst arbeta på Mannhei-

mer Swartling,  36,9 procent. 

Bland männen är intresset ännu större (46). Kvinnorna är en

aning mer avvaktande till storbyrån (31).

Vinge skuggar sin norrmalmstorgsrival även i det här sam-

manhanget (29,9). I undergruppen göteborgsstudenter har

man dock ett litet övertag: 42,6 respektive 37,7 procent.

Men inte heller Mannheimer Swartling betraktas som någon

ändstation. 75 procent tror att byrån framförallt kan erbjuda

goda referenser. 63 procent hoppas på konkurrenskraftig

ersättning. Svaren är snarlika vad gäller Vinge  (71 respektive

60 procent).

när de unga juristerna svarar på var de allra helst vill

arbeta så sjunker deras intresse för att arbeta inom näringslivet.

Möjligen ser många ett bolagsjuristjobb som en senare destina-

tion i karriären. Noterbart är även det stora intresset för att

starta egen verksamhet.

Mannheimer Swartling lockar var tredje
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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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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

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.

Juristernas varuhus



?

1.  För att hjälpa utsatta 16 %
2. Förändra Sverige/världen 14 %
3. Jobba internationellt 14 %

Varför ville du bli jurist?

För  att jobba med brottmål 6,6 %
För att jobba internationellt  6,4 %
För att kunna påverka lagen 4,4 %
För att bli delägare på affärsbyrå  3,4 %
För att få status 2,1 %

MänKvinnor De yngsta

1.  Allmänbildande 27 %
2. För att hjälpa utsatta 15 %
3. Få ett välbetalt arbete 12 %

1.  Allmänbildande 27 %
2. Få ett välbetalt arbete 22 %
3. För att hjälpa utsatta 9 %

27 %        15 %       12 % 27 %        22 %      9 % 16 %        14 %      14 %

27 %    16 %    12 %      9 %     7 %     6,6 %   6,4 %   4,4 %   3,4 %    2,1 %

Vilka karriärmål hoppas du uppnå 
de första åren efter examen?

Arbete som 
innebär större 

utmaningar 

Få special-
kompetens

Bygga upp 
en god privat-

ekonomi

Avancera 
inom företaget

Bidra till 
samhälls-

utvecklingen

Män

Bolags-
jurist 14 %

Delägare 
på affärs-
byrå 13 %

Advokat 
22 %

Kvinnor

Advokat
14 %

Bolags-
jurist
11.5 %

Domare
10,2 %

FN 
10,2 %

Totalt

Vilken inriktning är du intresserad av?

FN  

Advokat  Bolagsjurist Domare Delägare på 
affärsbyrå 

17,6 %         12,7 %          9,6 %          8,5 %          7,6 % 

66 %            42 %          35 %            22 %           19 % 23 %            15 %          13 %            12,7 %           11,1 % 

Var ser du dig själv om 10 år

Advokat         Bolagsjurist        Domstol
Statligt verk

eller kommun

Delägare på
advokatbyrå

För att det är allmänbildande 27 %
För att få ett välbetalt arbete 16 %
För att hjälpa utsatta 12 %
För att förändra Sverige/världen 9 %
För att kunna fördjupa mig i ett specifikt juridiskt ämne  7 %
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”Tanken att läsa juridik har funnits sen jag var ganska liten.
Jag har alltid tyckt att det verkar intressant och att det är
någonting som jag skulle kunna bli bra på.

Jag vill ha ett yrke där jag känner att jag skulle kunna
skapa, prestera någonting. Det känns som att juridiken pas-
sar bra då, oavsett var i yrket man till slut hamnar. 

Nu har jag snart läst ett år. Varenda kurs känns kul, men
det är svårt att veta vad jag vill ägna mitt liv åt. En tanke kan
vara att sitta ting, jobba på byrå några år och sedan kanske
byta till någon annan bana längre fram i livet.

Alla på juristlinjen verkar ha inställningen att man får
slita hund ganska rejält de första åren. En del tycker att det
verkar helt okej, andra känner att de inte är beredda att kom-
promissa så mycket.

Betygshetsen här är ganska väletablerad. Fast jag trodde
att det skulle vara hårdare konkurrens mellan oss studenter.
I min årskull är folk självklart måna om sina betyg, men det
är inte så att man är missunnsam när det går bra för andra.
Klart att folk är nyfikna när tentaresultaten åker upp men
det är snarare så att man mäter sig med sig själv och inte
med kursarna.”

FRIDA BOGENKRANS, 23 år.  Förstaårsstudent vid Stockholms universitet

?

Vänner 
och bekanta

Skapa balans 
mellan arbete 

och fritid  
Skapa god
ekonomi

Vidare-
utbildning

Snabbt 
avancemang på
 arbetsplatsen

Vad är viktigast i ditt liv just nu? Vilka karriärmål hoppas du uppnå 
de första åren efter examen?

Arbete som 
innebär större 

utmaningar
Få special-
kompetens

Bygga upp 
en god privat-

ekonomi

Avancera 
inom företaget

Bidra till 
samhälls-

utvecklingen

38 %             19 %              11 %              6 %              5,8 66 %             42 %             35 %             22 %             19 %

”Man får slita
hund ganska
rejält” 
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MänKvinnor De yngsta

1. Goda referenser 58 %
2. Varierande arbetsuppg. 53 %
3. Internationella möjligh. 53 %

Vad letar du efter hos en arbetsgivare?

Hög lön

Varierande 
arbets-

uppgifter

Inspirerande
kollegor

Flexibel 
arbetstid

Trygg
anställning

1.  Varierande arbetsuppg. 66 %
2. Inspirerande kollegor 55 %
3. Trygg anställning 49 %

1. Varierande arbetsuppg. 55 %
2. Inspirerande kollegor 51 %
3. Hög lön 49 %

66 %        55 %      49 % 55 %        51 %      49 % 58 %        53 %      53 % 

61 %             54 %              46 %              44 %             42 %

Vad förväntar du dig 
att tjäna på ditt första arbete?

Vilka löneförmåner vill du att din arbetsgivare erbjuder?

30001–33000 
kronor/mån.

43 %           30 %          14 %           8 %             3 %           1 %

70 %               60 %              54 %              53 %             44 %

21 001–24 000 
kronor/mån.

24001–27 000
kronor/mån.

18 000-21 000
kronor/mån.

27 001–30 000
kronor/mån.

33 001 kronor/
månaden  
eller mer

Betald övertid
Tränings-
möjligheter

Betalt vidare-
utbildning

Pensions-
försäkring

Extra 
semester

Vad tror du att din chef förväntar sig av dig?

83 %             82 %              77 %              75 %             70 %

Presterar
väl

Tar ansvar Visar 
engagemang

72 %             64 %              63 %              63 %             60 %

79 %             75 %              66 %              57 %             51 %

Feedback

Presterar
väl

Tar ansvar Visar 
engagemang

Initiativrik
och kreativ

Ärlig

Visar 
förtroende

Konstruktiv
kritik

Respekt Engagemang

Initiativ och 
kreativitet

Håller
deadline

Vad är viktigast hos en chef?

Hur vill du bli sedd i din yrkesroll?

På ena sidan förlorarna.
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Hög prestanda och ansvarsfullhet är vad de unga

juristerna har identifierat som de viktigaste ingre-

dienserna i sin ambition att uppfylla arbetsgivarnas

kravprofil.  

Feedback, förtroende och konstruktiv kritik är

de vanligaste önskemål de själva har på sina

blivande chefer.



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

Legally yours � 2 � 2008 17www.legally-yours.se
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?

55 %           53 %            51 %            51 %           50 % 

  

Kronofogden            Landstinget             Skatteverket            Greenpeace             Kommun          

svarta listan

Här vill de 
inte jobba
Här är de arbetsplatser som de

unga  juristerna helst vill undvika.  

Vi vänder dina ta-betalt utmaningar till nya affärsmöjligheter.
Idag och imorgon, sergel.se
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som Bengt för dig att bearbeta. Vi hjälper dig att 
hitta dem och att vinna dem.
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”Jag lockas av 
juridiken för att
där finns någon
typ av logik”
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”jag började på juristlinjen 1998 men
tog snart några års uppehåll för att göra andra
saker. Åkte till Frankrike för att plugga frans-
ka och jobbade på hotell.

När jag sen började plugga igen så blev jag
mer intresserad av brottmål och processrätt.
Innan dess hade jag varit inne på folkrätt.

Jag lockas av juridiken för att det ändå
finns någon typ av logik i det. Man kan relate-
ra till verkligheten.

Att jag skulle söka ting kändes naturligt.
Jag valde Västerås för att mina föräldrar bor
här. Jag  handlägger tvistemål, förbereder
handlingar inför rättegången. Under förhand-
lingarna sitter man som protokollförare och
efter en viss tid får man hålla egna förhand-
lingar.

Visst är det en bra merit att sitta ting. På
arbetsmarknaden anses det vara en väldigt
bra erfarenhet. Man får värdefull och bred
erfarenhet. Till skillnad från på advokatbyrå-
erna så slipper man kravet på debitering. 

Jag är tveksam till om man ska komplette-
ra tingsantagningarna med intervjuer. Det
finns positiva aspekter med att som nu ha en
helt anonym intagning. Med intervjuer kan-
ske man kan sålal fram de allra mest lämpade
– men det skulle innebära en väldigt stor rul-
jans för Domstolsverket. Jag kan förstå om de
vill använda pengarna till annat.

Jag har ett halvår kvar här. Jag vet inte vad
som väntar sen, men att söka till hovrätten
lockar definitivt. ”

Bör man införa ett 
intervjusystem när 
tingsplatser fördelas?

Ja 76 %

Nej 24 % Tre fjärdedelar anser att dagens
system för fördelning av tingsplat-
ser bör göras om.  76 procent vill
införa ett intervjusystem för att
sålla fram rätt person till rätt
plats. 

DAVID HARRBY, 33 år. 
Notarie vid Västmanlands tingsrätt, Västerås
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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
E-post info@bolagsratt.se  www.bolagsratt.se  

Köp ett lagerbolag av oss så slipper du och din uppdrags-
givare väntetiden hos Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger
färdiga för start. Varför ska du köpa just av oss? Här får
du tre skäl:

Vi har snabb handläggning
Vi levererar överlåtelsehandlingarna över dagen, inklusive
ändringshandlingar om sådana önskas.

Vi känner Bolagsverket
Du får ny firma utan onödig fördröjning tack vare bra
förhandsbedömningar och egen praxisbank. Alla våra
medarbetare har PRV-bakgrund (nu Bolagsverket).

Vi säljer inte till vem som helst
Vi vill endast sälja till seriösa förvärvare. Våra lagerbolag
kan därför bara köpas av advokatbyråer, revisionsbyråer
samt på rekommendationer. 

Ring oss redan idag. 060-16 81 50.

Köp ett lagerbolag av oss idag. 
I morgon kan du lämna ett 
startklart aktiebolag till din kund.

Lagerbolag

Legally yours � 2 � 2008 21www.legally-yours.se
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Klimat Sysselsättning Ekonomi Kriminalpolitik Jämställdhet

Om det var val idag, 
vilket parti skulle du rösta på?

30,2 %       22,7 %        13,5 %           9,5 %           7,2 %          5,4 %           3,7 %            2,1 %

Mode-
raterna

Social-
demokrat

Folk-
partiet

Miljö-
partiet Blankt

Center-
partiet

Vänster-
partiet

Krist-
demokrat.

?

?

?

?

MänKvinnor De yngsta

Vilken samhällsfråga berör dig mest?

1.  Ekonomi  25 %
2. Klimat 22 %
3. Sysselsättning 18 %

1.  Klimat  37 %
2. Jämställdhet 18 %
3. Sysselsättning 15 %

1.  Klimat  21 %
2. Ekonomi  19 %
3. Sysselsättning 17 %

31,5 %               16.1 %            15,1 %                12,7 %             12,6 %        

37 %        18 %        15 % 25 %       22 %      18 % 21 %       19 %       17 % 

För första gången har vi frågat de unga juristerna vilken sam-

hällsfråga som de är mest engagerade i. Klimatet är, enligt de

svarande, allra mest angeläget. 

Bland männen är dock ekonomin snäppet mer engagerande. 

Kvinnorna upplever jämställdheten som en större fråga än vad

männen uppger sig göra.

Hur mycket förväntar 
du dig att arbeta på ditt 
första arbetet efter examen

40–50 h/vecka  

62 %

50+ h/vecka  

32 %

30–40 h/vecka 

6 %

50 + h/vecka

6 %

Hur mycket skulle
du vilja jobba?

50 + 

6 %

40–50 h/vecka

60 %

30–40 h/vecka

34 %



1  Torgny Håstad, justitieråd  12,4 %

2  Göran Lambertz, justitiekansler  9,9 %

3  Hans Blix, diplomat  8,7 %

4  Elisabeth Massi Fritz  advokat  6,7 %

5  Thomas Bodström, 
     advokat och ordförande 
     i justitieutskottet  4,6 %

6  Elisabet Fura Sandström,
    domare i Europadomstolen
    4,4 %

7  Claes Borgström, 
    advokat  3,4 %

7  Carin Götblad, 
    länspolismästare
    3,4 %

7  Anne Ramberg, 
    Generalsekreterare 
    Adv. samfundet  3,4 %

10  Jens Lapidus 
      Advokat och 
      författare  2,8 %
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Okänd för allmänheten – men beund-

rad av de unga juristerna. Över 12 pro-

cent imponeras allra mest av ett justitie-

råd med sällsynt vinnarinstinkt: 

– Det viktigaste är att jag kom före

Göran Lambertz! kommenterar Torgny

Håstad. 

Vilken jurist
är du mest
imponerad
av?

2 3 4 5

ÅRETS
JURIST

2008
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6 7 7 7 10

TORGNY 
HÅSTAD



– Jag kan ha gjort upp planer 
för dagen, men så ringer telefo-
nen och jag måste omedelbart 
åka till polisen  – ett grovt brott 
har begåtts och jag ska leda 
förundersökningen. 

Kammaråklagare Ashraf Ahmed 
är en av många duktiga åklaga-
re som trivs med tempo, action, 
variation och spänning i yrket.

Läs mer om åklagare på www.aklagare.se

Vi utreder brotten

ÅKLAGARMYND IGH ETEN

–  Det nära samarbetet med polisen, att leda brottsutred-
ningar och processa i domstol, allt gör åklagaryrket till ett 
av det mest spännande juristjobben man kan ha.

torgny håstad själv tror att populariteten inte i första
hand beror på hans karriär som justitieråd utan på hans för-
fattande av civilrättslig facklitteratur:

– Jag förmodar att den här gruppen har läst några av
mina böcker och märkt att de är ovanligt krävande. Jämfört
med andra böcker så behandlas studenterna som vuxna,
tänkande människor, säger han.

– De som hänger med kanske uppskattar det, och tycker
att det är utmanande och spännade. Andra verkar tycka att
det är en pärs. Ibland får jag höra att ”efter femte genomläs-
ningen började jag förstå vad det stod”. 

Sammanställningen av de unga juristernas främsta juri-
diska förebilder är fylld av välkända personer. Den högst
rankade blir dock sällan igenkänd av allmänheten. 

– Vi domare är ju ganska anonyma för den stora massan.
Ytterst få av oss går ju ut och förklarar våra domar i efterhand. 

En viss attitydförändring kan man väl märka?
– Visst, en del har hänt. Förr var det ingen som öppnade
munnen över huvud taget. Nu tror jag att många åtminsto-
ne pekar på rätt ställe i domskälen, för att visa journalister-
na vad som är det väsentliga.  Men man måste hålla sig
inom ramen, det går inte att fördjupa texten och försöka sig
på ytterligare förklaringar.

Torgny Håstad blev justitieråd 1998. Innan dess var han
professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Redan under de
egna juridikstudierna var han mycket intresserad av Högsta
domstolens arbete. Förebilden var 1960-tals kollegan Hjal-
mar Karlgren. 

– Jag läste lite Karlgren även vid sidan av studierna, jag
tyckte att han var en intressant författare. Han analyserade
fallen friskt och var inte så deskriptiv som andra. Det var
lockande att läsa, det kanske var det som fick mig att fortsät-
ta med juridik. 

Nu har du suttit tio år i HD. Hur har du utvecklats som domare?
– I början kanske jag inte skrev domar på samma sätt som
de andra, eller argumenterade som de. Under ganska lång
tid ledde jag också statistiken över skiljaktiga domar. Jag
hade aldrig jobbat i domstol tidigare.  Jag kan tänka mig att
de som var domare ibland kunde se genvägar och inte ville
krångla till det i onödan.

Han tror att bakgrunden från universitetsvärlden kan ha
påverkat:

– Om man varit professor och gjort precis vad man har
velat så är man mindre inriktad på kompromisser än den
som kanske jobbat i Rgeringskansliet eller i domstolar. Med
tiden har jag möjligen blivit skickligare eller framstår som
klokare och fått större möjligheter att lättare övertyga
andra.

årets mest beundrade jurist är god vän med andrapris-
tagaren, justitiekansler Göran Lambertz, som var de unga
juristernas favorit 2007. 

De båda förenas av juridiken – och av kämparattityden.
Torgny Håstad och Göran Lambertz har mött varandra i de
flesta sporter. Tennis är favoritidrotten för dem båda.

– Göran var lovande under juniortiden men sen har jag
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Skeppsbron 42 (visiting address Norra Bankogränd 2). 

Telephone +46-8-578 450 00. E-mail: first name.last name@hammarskiold.se

Please visit us at http://www.hammarskiold.se

Mergers and Acquisitions

Banking and Finance

Competition and EU

IP/TMT

Litigation and Arbitration

kommit ikapp och bland annat vunnit DM för veteraner.
Fast badminton är han klart bättre än mig i. Det är nog det
enda jag inte lyckats slå honom i, funderar Torgny Håstad.

Justitierådet är den populäraste förebilden bland såväl
män och kvinnor som studenter. Bland de allra yngsta sva-
rande så samlar hans namn hela 24 procent.

Notarierna rankar dock advokaten Elisabeth Massi Fritz
allra högst, 8 procent i den gruppen anger henne som främs-
ta förebild.

Torgny Håstad samlar starkast stöd hos moderaterna,
folkpartisterna och socialdemokraterna. Miljö- och center-
partisterna föredrar dock Göran Lambertz, 14,5 procent
respektive 19,4 procent. 

Elisabeth Massi  Fritz är populärast bland kristdemokra-
ter, 21,4 procent. Hos vänsterpartister står Claes Borgström
högst i kurs med 20,8 procent.

Ser man till vilka universitet de svarande har studerat
vid så blir variationerna förhållandevis stora. 

Bland uppsalastudenterna har Torgny Håstad sitt star-
kaste stöd, 19, 7 procent. 

I Stockholm får han däremot nöja sig med en tiondep-
lats, Göran Lambertz står högst i kurs här med 8,9 procent.

I Göteborg föredrar man Hans Blix, 12,1 procent, följd av
Lambertz och civilrättsprofessorn Christina Ramberg på
11,2 procent. 

I Lund är Elisabeth Massi Fritz populärast med 17,5 pro-
cent.
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Jag för-
modar att

den här gruppen
har läst några av
mina böcker och
märkt att de är
ovanligt krävande.

Torgny Håstad är den

femte som röstas fram till

”årets jurist” av de svaran-

de i undersölningen. Här

är alla hans företrädare:

Alla har de blivit
”Årets jurist”

2007
Göran Lambertz,

justitiekansler

2006 
Claes Borgström,

Jämo

2005 
Hans Blix, 

diplomat

2004 Thomas

Bodström,

justitieminister

”



1  Torgny Håstad  Justitieråd  24 %
2  Thomas Bodström  Advokat, 
    ordförande i Justitieutskottet 9.5 %
2  Göran Lambertz  Justitiekansler  9.5 %
4  Carin Götblad  Länspolismästare  7 %
5  André Andersson  Advokat  4,8 %
5  Elisabeth Massi Fritz  Advokat 4,8 %

1   Torgny Håstad  Justitieråd  15 %
2  Göran Lambertz  Justitiekansler 11 %
3  Hans Blix Diplomat 10.5 %
4  Elisabeth Massi Fritz  Advokat 6 %
4  Thomas Bodström  Advokat, 
     ordförande i Justitieutskottet 6.0 %

1   Elisabeth Massi Fritz  Advokat  8 %
2  Göran Lambertz  Justitiekansler  7%
3  Torgny Håstad  Justitieråd  6,8 %
4  Elisabet Fura Sandström 
    Domare, Europadomstolen  6,3 %
5  Claes Borgström  Advokat  5,8 %

Studenter Notarier De yngsta

1            2          2           4           5 1         2         3        4         5        5

1           2          3           4            5 1         2          2       4         5         51           2          3           4            4

1  Torgny Håstad  Justitieråd  14 %
2  Göran Lambertz  Justitiekansler  13,6 %
3  Hans Blix  Diplomat  8 %
4  Johan Munck  Ordförande i Högsta Domstolen 4 %
5  Elisabeth Massi Fritz  Advokat 3.5 %
5  Johan Rheborg  Komiker 3.5 %

1  Torgny Håstad   Justitieråd  11 %
2  Hans Blix  Diplomat  9 %
2  Elisabeth Massi Fritz  Advokat 9 %
4  Göran Lambertz  Justitiekansler 7 %
5  Elisabet Fura Sandström
    Domare, Europadomstolen  6,6 %

Kvinnor Män
Vilken 

jurist är du mest
imponerad 

av?
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Vinge startar under våren en
arbetsgrupp inriktad på Öst-
europa.

– Vi har märkt en ökad
efterfrågan från Ryssland,
säger delägaren Carl Gustaf
De Geer.

förra året la vinge ner kontoret
i Paris. Nu vänder man i stället
blicken österut. På sin nyinrättade
Eastern European Desk kommer
byrån att samla de medarbetare som
har stört erfarenhet av östeuropeiska
affärer. Fokuset väntas ligga på
Ryssland, i synnerhet Moskva och
S:t Petersburg samt Ukraina och
Polen.

Carl Gustaf De Geer är en av de
delägare som kommer att jobba med
verksamheten. Han har själv lång
erfarenhet av att jobba med östeuro-
peiska klienter, bland annat i Ryss-
land, Ukraina och Baltikum:

– Initiativet kommer efter att vi
har jobbat med flera stora transak-
tioner i Östeuropa. Till exempel
hjälpte vi Swedbank att förvärva
banker i Baltikum och Ukraina. Och
vi har varit inblandade i flera andra
stora affärer som gjort att vi har fått
goda kontakter med lokala jurister
på de här marknaderna.

det finns dock inga planer på att
etablera egna kontor.

– Vi tycker inte att det är
meningsfullt, det är för många
länder helt enkelt. I stället samlar vi
kompetensen i Stockholm. 

Byrån märker även av en kad
efterfrågan från östeuropeiska
klienter som vill göra affärer i Sveri-
ge.

– I takt med att de här länderna
blir allt rikare så vill man sprida
riskerna. Dels växer de sig otroligt
starka med hjälp av oljan, dels får
medelklassen hela tiden ökad konsu-

mentköpkraft. Många vill investera i
Skandinavien. Till exempel genom
etableringar på OMX eller genom
företagsförvärv, säger Carl Gustaf De
Geer.

– Ett exmpel är försäljningen av
Korsnäs Packaging till ryska Segezha
som vi jobbade med häromåret. 

vinge har inte satt något omsätt-
ningskrav på den östeuropeiska
desken.

– Däremot har vi avsatt personel-
la resurser. En person, Olga Zelepu-
kina, jobbar enbart med detta.

Norrmalmstorgsrivalen Mann-
heimer Swartling ser Ryssland som
en strateegisk viktig marknad för sin
framtida expansion. Vinge vill,
genom Carl Gustaf De Geer, tona ned
förväntningarna på just det området.

– Vår huvudväxtkraft finns på
vår hemmamarknad, men det här är
ytterligare ett ställe att växa på.

Vinge satsar 
på Östeuropa

Björn dömd
för stöld
en björn har dömts av en domstol i
Makedonien för att ha stulit honung
från en biodling i utkanten av staden
Bitola.

Odlaren tröttnade på att björnen
hela tiden återvände till kuporna för
att äta upp honungen.

Först hade han tröstlöst försökt
skrämma bort de med lampor – det
fungerade inte.

Sedan spelade han högljudd ser-
bisk folkmusik, framförd av sångers-
kan Ceca, en mer framgångsrik
metod. Björnen höll sig undan ända
till strömmen till steroen tog slut. Då
återupptog björnen sin honugsterror.
Odlaren tröttnade och bestämde sig
för att stämma björnen inför domstol,
rapporterar Svenska Dagbladet och
Sky News.

Björnen dömdes att betala ett
skadestånd på 20 000 svenska kronor.
Då den inte har eget tillgång till kapi-
tal, eller för den delen  någon ägare,
så kom rätten fram till att staten ska
betala skadeståndet. 

”Gud” vägrar
rättegång
en man i australiensiskaa
Queensland misstänks för en lång rad
trafikförseelser. Bland annat visade
alkoholtestet nivåer långt över det
tillåtna. 

Mannen vägrar dock att delta i den
planerade rättegången. 

”Jag är Gud” förklarade han för sin
misstroende advokat, Kevin Rose.
Följden av resonemanget är att Gud, i
egenskap av universums skapare, inte
skulle behöva lyda under de lokala
lagarna i Queensland.

Den underlige rattfylleristen har
tidigare bedömts vara fullt mentalt
frisk. Men advokaten tvivlar. Till
tidningen Courier-Mail säger han
nämligen att det inte finns någon
tvekan om att mannen själv tror på
det han säger. I väntan på ett nytt
datum för förhandlingen så kommer
den psykiatriska utvärderingen att
göras om.

Det här är 
ytterligare ett

ställe att växa på.”
Carl Gustaf De Geer, delägare, Vinge.



Erfarenhet         Kvalitet           Effektivitet 

Rosita von Feilitzen 

  Specialiserad på juristrekryteringar

073-540 57 07           rosita.von.feilitzen@synk.se            www.synk.se
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Läs Sveriges 
dagstidning 
i juridik
registrera dig på

www.dagensjuridik.se 
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Obamas
charmkampanj
omvände
jurister
I fyra år har Barack Obama lagt
grunderna till primärvalens
framgångar.

Steg för steg har han tagit
kontrollen över Hillary Clintons
starkaste maktbas: Washing-
tonjuristerna.

i början av den pågående presi-
dentvalskampanjen så sågs Hillary
Clinton som den givna demokratiska
kandidaten. 

Inte minst ansågs hon ha en
dominerande ställning bland Was-
hingtonjuristerna, tack vare sin fram-
lyfta ställning i senaten och sina
många år som presidentfru. 

Men allt eftersom primärvalen har
avgjorts  har hennes senatorskollega
Barack Obama vuxit fram som tydlig
”frontrunner” i kampen om att bli det
demokratiska partiets kandidat till
valet i november.

I februari 2007 offentliggjorde
Barack Obama formellt sin kandida-
tur. Men i praktiken inleddes arbetet
redan 2004, då han som nyvald sena-
tor från Illinois började ta del av det
sociala livet i Washingtons maktkret-

sar. På partikongressen samma år höll
han det banbrytande introduktionstal
som innebar hans politiska genom-
brott. I talet poängterar Barack
Obama behovet av samarbete mellan
partigränserna, en reaktion på den
polarisering som hade präglat ameri-
kansk politik i samband med Irakkri-
get.

Medvinden efter introduktionsta-
let utnyttjade Barack Obama till att
knutit nödvändiga kontakter. Inte
minst med inflytelserika Washingto-
njurister, många av dem nära medar-
betare till förre presidenten Bill
Clinton. De flesta är delägare på
storbyråer eller har höga poster i
administrationen, är en eftertraktad
målgrupp för presidentkandidater.
Att få tillgång till deras nätverk är
nödvändigt både i opinionssyfte och
som ett sätt att öka kampanjbidragen. 

Många av dem har på eget initia-
tiv arrangerat insamlingar till Barack
Obamas kampanj. 

För tidningen Legal Times illustre-
rar Norman Eisen, partner på Zucker-
man Spaeder, engagemanget:

– Vi brukar säga att vi jobbar 75
procent på våra jobb och 75 procent
för Obamas kampanj.

Nationellt har Barack Obama och
Hillary Clinton ungefär lika stort
ekonomiskt stöd från jurister och
advokatbyråer. En sammanställning
från i mars visar på elva miljoner
dollar för Barack Obama och 13
miljoner för Hillary Clinton.

Även juristorganisationen Habeas
Lawyers, som består av ombud för
Guantanamofångar, har uttryckt sitt
stöd för Obama.

Vi brukar säga 
att vi jobbar

75 procent på våra
jobb och 75 procent 
för Obamas kampanj.
”
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Terror kan inte 
ursäkta tortyr

Domare vid Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter, Strasbourg

e-mail  
Elisabet.Fura-Sandstrom@echr.coe.int 

ELISABET FURA-SANDSTRÖM

strasbourg i mars 2008

E uropadomstolen har återigen lagt fast att förbudet
mot tortyr och annan omänsklig behandling är
absolut och utan undantag. Den internationella

terrorismen, vilka fruktansvärda uttryck den än tar, kan
aldrig rättfärdiga användandet av metoder som utgör
kränkande behandling av en misstänkt eller dömd terro-
rist. 

I målet Saadi mot Italien (37201/06), dom den 28
februari 2008, uttalade domstolen i stor sammansättning
enhälligt att en person som dömts i sin utevaro av en
militärdomstol i Tunisien inte kunde utlämnas från Italien
eftersom det vistats att Saadi, om han skulle tvingas åter-
vända till Tunisien, löpte en verklig risk att bli utsatt för
behandling i strid med artikel 3 i Europakonventionen. 

Ändamålet kan helga medlen, men inte alltid. Förbudet
mot tortyr är absolut enligt Europadomstolen och detta
trots att kampen mot terrorismen sker i ett mycket lovvärt
syfte, nämligen att försvara demokratin. 

Alla stater har en skyldighet att skydda sina medborga-
res liv och hälsa och man kan argumentera för ståndpunk-
ten att just internationell terrorism skulle rättfärdiga ett
undantag från tortyrförbudet. Den amerikanska regeringen
har som bekant anfört detta och så gjorde även svarandere-
geringen i detta mål, understödd av Storbritannien som
intervenerade på italienska statens sida.  

det borde vara möjligt att skilja mellan ett fall då
svarandestaten självt utförde handlingar i strid med tortyr-
förbudet och det aktuella fallet då det gällde risken att
utsättas för omänsklig behandling i en annan, icke-för-
dragsslutande stat, nämligen Tunisien. 

I det senare fallet borde Europadomstolen göra en
intresseavvägning mellan å ena sidan rätten att få en
människovärdig behandling även som frihetsberövad och å
andra sidan skyldigheten för staten att skydda alla sina
medborgare, i det konkreta fallet genom att utvisa en farlig
terrorist. 

När det gäller en stats nationella säkerhet så måste
andra regler gälla för bevisbördan. Tröskeln borde vara
högre och det borde krävas mer av den som påstod att han
löpte risk att bli illa behandlad om han utvisades, argumen-
terade svarandestaten. 

32 Legally yours � 2 � 2008 www.legally-yours.se

LEGALLY | KRÖNIKA

f
o

t
o

: 
 s

c
a

n
p
ix



Legally yours � 2 � 2008 33www.legally-yours.se

Kampen mot internationell terrorism
kan aldrig ursäkta kränkningar av
mänskliga rättigheter’’domstolen lät sig inte övertygas I domen slår den

stora kammaren (17 domare från lika många länder) fast
att trots de stora svårigheter och utmaningar som den
internationella terrorismen ger upphov till så är detta inte
skäl nog att åsidosätta det absoluta förbudet mot tortyr och
omänsklig behandling enligt artikel 3. 

Det går inte att göra en intresseavvägning mellan risken
för behandling i strid med artikel 3 och skälen för utvis-
ning. Inte heller kan det vägas in vad personen i fråga gjort
sig skyldig till. Annorlunda uttryckt; även den mest bestia-
liske mördare eller samvetslöse våldtäktsman har rättighe-
ter. 

tanken att göra en intresseavvägning mellan risken
individen löper att bli illa behandlad om han eller hon
skickas tillbaka och den fara han eller hon representerar för
samhället i stort är feltänkt, skriver Domstolen. Det är
omöjligt att göra en intresseavvägning mellan risk och
farlighet (”risk” och ”dangerousness”) eftersom dessa
begrepp måste bedömas var och en för sig, oberoende av
varandra. 

Antingen är det styrkt att det föreligger en verklig risk
för personen vid en utvisning eller också är det inte styrkt.

Den omständigheten att personen utgör ett reellt hot mot
samhället om han tillåts stanna kvar har ingen relevans för
riskbedömningen vid en utvisning. Därför kan inte kraven
för bevisning ställas högre på den grunden att personen är
samhällsfarlig. Ett motsatt resonemang skulle innebära att
skyddet mot tortyr inte är absolut och riktigt otäcka brotts-
lingar skulle vara rättslösa.

och det är ju där knuten ligger, eller hur? Vi kan inte
föra kampen mot terrorismen med alla medel utan att
underminera just de värden vi vill skydda med denna
kamp. 

Den förre franska justitieministern Robert Badinter har
sagt att terrorismen innebär ett tvåfaldigt hot mot rättssta-
ten och de mänskliga rättigheterna. Ett direkt hot genom
terrordåd i sig, och ett indirekt hot eftersom metoderna
som används i kampen mot terrorismen i sig själva kan
underminera eller rent av strida mot de mänskliga rättighe-
terna. 

Att försvara de mänskliga rättigheterna i kampen mot
terrorismen handlar ytterst om att försvara våra värdering-
ar, även i förhållanden till de personer som vill förgöra
dem.
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K jag har funderat en dell över chefsrollen som
karriärsteg och statussymbol. Vad händer på ett före-
tag när personer som lyckas väldigt bra med det de

gör för företaget utnämns till chefer? Att få personalansvar
har blivit en symbol för att vara är framgångsrik inom sitt
område. Det är ett sätt för arbetsgivaren att visa uppskatt-
ning och öka utmaningen och ansvaret för en person som
behöver ta nästa steg i sin karriär. 

Ett sätt för medarbetaren att höja lönen och statusen
och därmed få respekt och aktning. För vad skulle nästa
steg vara inom företaget om det inte vore att bli chef? I
många fall blir människor chefer av helt andra anledningar
än att de är bra på att leda verksamhet och personal. Det är
inte bara personen själv
som kräver att få bli chef
efter ett visst antal år eller
efter en viss ekonomisk
framgång utan även ett sätt
för företaget att hålla kvar
viss nyckelpersonal.

Detta trots att man vet
att alla inte har ledarskapskvalitéer. Vi vet också att det
behövs erfarenhet av att leda utöver de rätta personlighets-
dragen. 

Om den mest briljante advokaten, arkitekten eller
kocken lämnar den operativa delen av byrån eller restau-
rangen för att formellt leda den uppstår ett kompetenstapp
och andra måste fylla dennes skor. Därtill uppstår ibland
frustration när den nyutnämnde chefen inte anser att
medarbetarna gör ett lika bra jobb som chefen själv  gjorde
innan – vilket medarbetarna känner av.   Om den nya
chefen dessutom är dålig på att leda så gör företaget en
dubbel förlust. 

Finns det inget bättre sätt att uppmuntra medarbetare
som inte har ledarskapskvalitéer att utvecklas och ta mer
ansvar än att göra chefer av dem? 

Det kan ju inte vara problem med att ge ekonomisk
kompensation trots att man inte är chef. Har man medarbe-
tare på företaget som gör ett exceptionellt arbete så betalar
man vad de är värda annars slutar de. Så, det måste ha att
göra med status. Att vara chef är en statussymbol i vårt
samhälle. Men kan man inte ha hög status utan att vara
chef?

det var med stor glädje jag hörde att Advokatsamfun-
det har föreslagit att en VD för en advokatbyrå som inte är
advokat skall kunna bli delägare. På advokatbyråer är
problemet med chefsrollen oerhört tydligt. Här har man en
begränsad krets av människotyper att välja mellan, nämli-
gen byråns delägare. Att hitta den person som är bäst
lämpad att leda byrån är en enorm utmaning. Ibland väljer
man den ”högst rankade” (läs: den som drar in mest peng-
ar) och då tappar man ofta stora intäkter eller så ägnar sig
personen inte åt sina uppgifter som VD och då blir företa-
get i många hänseenden chefslöst. I en hel del fall väljer
man delägare som är lägre rankade för att det är bäst före-
tagsekonomiskt (byrån förlorar inte så mycket på att denne

ägnar sig åt administra-
tion). 

Alltför sällan utgår
man enbart ifrån vem som
är bäst lämpad att vara
chef.  Om man skulle göra
det så kanske det ändå inte
finns någon i delägarkret-

sen som har denna profil. Vissa byråer har sedan tidigare
provat med en extern VD men det har varit ett problem att
VD:n inte kunnat vara delägare. Det blir problematiskt att
ha en VD som skall vara chef över delägarna som uteslutan-
de är aktiva i verksamheten och dessutom har utsett VD:n.
Om samfundets förslag går igenom så kanske några byråer
faktiskt kommer rekrytera en chef på just de grunder som
man bör. 

det finns i och för sig andra utmaningar också, exem-
pelvis frågan om legitimitet. Det är inte bara advokatbyråer
som har svårt att acceptera och få förtroende för någon
annan än ”sina egna”. 

Att ha en VD från en annan industri eller annan
bransch är en utmaning som inte borde vara några pro-
blem om chefen rekryterades just för sin förmåga att leda
verksamheten och personalen oberoende av verksamhet-
sinriktning. 

Det finns massor att lära om man tillåter sig att se på
det man gör med fräscha ögon. En annan utmaning för
byråerna är att faktiskt värderar denna kompetens så högt
som de borde? Det kostar att ta in kompetent och erfaren

jobb Chefsjurist på TV4

ålder 34 

KRISTINA LIDEHORN

Öka fokus på
ledaregenskaper

Det var med stor glädje jag
hörde att Advokatsamfundet
har föreslagit att en VD för 
en advokatbyrå  som inte är
advokat ska kunna bli delägare’’
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ledning, antagligen mycket mer än vad man är van vid att
betala för dessa tjänster. 

vi behöver alltså hitta nya sätt att värdera rollerna på.
Jag menar inte att man skall nedvärdera chefskapet och på
det sättet höja andra funktioner inom företagen. Chefska-
pet är en oerhört central faktor för om ett företag skall vara
framgångsrikt eller inte och chefen förtjänar hög status och
hög lön. Det finns dessutom rena ledarskapsyrken som
borde ha betydligt högre status i Sverige, tillexempel lärare.
Jag menar bara att vi är bra på olika saker. 

Företaget och vi som individer mår bäst av att utveckla
våra gåvor. Är man en riktigt duktig säljare som trivs med
det så är det oerhört bortkastat att sätta säljarens energi på
något annat. 

Är man superbegåvad tekniker som bygger stabil
infrastruktur och har lyckats tjäna företaget en oerhörd
massa pengar så är ju inte det naturliga steget att göra den
skicklige teknikern chef över en mängd personer. Vi behö-
ver hitta sätt att premiera andra viktiga roller och ge dessa
högre status. Varje yrkesgrupp och företag kan säkert hitta
positioner som behöver stärkas utan att de för den sakens
skull bör bli chefer per automatik. 
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Kvinnliga förebilder:

astrid lindgren – för hennes talang,
barnasinne och envishet. Hon har verkligen
på positivt sätt påverkat synen på barn och
lek och givit oss sätt att prata med barn om
döden och andra svåra saker.

lisbeth salander – för att hon kämpar
för det hon tror på och för att hon bevisar att
det finns sätt att påverka trots att man inte
passar in i normen.

oprah winfrey – för hennes överlevnads-
instinkt och styrka att vända hennes hemska
erfarenheter i livet till en ofantligt stark
livslust. Om hon kan så kan alla! 

pippi långstrump – för hennes brist på
respekt för auktoriteter och för att hon aldrig
ser problem utan bara möjligheter. Hennes
passion och styrka för att genomföra det hon
tror på och för modet att våga följa sitt hjärta.
Vilken fantastisk förebild för unga tjejer att
våga uttrycka sin åsikt och göra saker på sitt
eget sätt!

buffy the vampire slayer – för hennes
krigarsjäl. Att slåss för det svaga mot det onda
utan att missbruka sin makt. 

– Svårt att hitta levande kvinnliga förebilder
som inte är fiktiva. Det finns ju massor med
kvinnliga hjältar men få som syns. Vi behöver
uppmärksamma de osynliga kvinnorna!

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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Genom ett samarbete med International Bar Association 

publicerar Legally yours en aktuell artikel kring ett relevant ämne. 

Artikeln återges som ni märker på originalspråk.

Law firms – like other businesses – have a com-
mercial value. How can a senior lawyer retire in a
way that is fair both to the lawyer and to the firm?

while some lawyers may make their living from dispen-
sing sound legal advice around a client’s succession plan-
ning headaches, it seems that we do not heed the same advi-
ce when it comes to planning our own departures or
retirement from the law firms that we helped build or
expand. 

After 30-40 years of working we may find ourselves in a
situation where we can no longer decide whether, how or
when to retire from the law firm.

The problem has recently reared its head in Israel. As
the country is very young – it celebrates the 60th anniversa-
ry of its independence in 2008 – the market for legal ser-
vices is relatively new. Consequently, as senior partners of
those firms that were set up following independence prepa-
re to retire, the remaining partners are faced with the dilem-
ma of how to remunerate them for their share of the busi-
ness, and the potential loss of income that a
well-experienced partner can pull in.

With large law firms, there may be new rules that stipu-
late that partners have to retire at a certain age (the fact that
we may be mentally and physically in our prime does not
change the stark wording of the firm’s internal partnership
regulations). Very often, partners are asked to retire or step
down between the ages of 55 and 58 – well before the actual
retirement age stipulated by law in most countries. 

If the law firm is medium-sized, we learned many years
ago that we need young partners to enable it to flourish.
These partners expect us to move, give up our percentage
and, finally, leave; they also want to become senior partners.
In many cases, the senior lawyer is still an important pillar
of the law firm and if he or she leaves the law firm, income
will decline. 

when we advise clients who are entering a new business
with others, we instruct them on how to draft agreements
that will protect the value of their investment or business
and - most importantly - we always tell them that the arran-
gements for ‘divorce’ are crucial. Hence, we build a mecha-
nism for them to exit the business regardless of the incorpo-
ration status, usually leaving them with a nice return on
their investment (if the business has been profitable).

When we think of accountants or engineers, although
the backbone of these businesses comprises private indi-

viduals, the partners of these firms are well aware of the
price of their business, so every member has a share, which
has a price tag attached.

When we think of law firms, we rarely think in commer-
cial terms. We think about law firms as a business of trust -
a business of individuals, built on understanding and fri-
endship but hardly ever as a business that is, first and fore-
most, commercial. We do not think about creating robust
succession plans, nor do we as firms put money aside that
will allow partners to be fully compensated for their share
and contribution to the business. 

New regulations coming into effect in the United King-
dom and Australia, for example, whereby law firms can
become LLP companies and non-lawyers may join the firm,
thus creating a business that can be floated on the stock
exchange, serve as an eye-
opener to all of us.

In checking the busi-
nesses of accountants,
adjusters, engineers and
other service providers,
we find that their busi-
nesses can be valued.
There are many existing
formulas for evalua-

Lawyers’ retirement 
– is a fair deal possible?
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Can law firms
pay senior
lawyers their
share once 
they leave 
the firm?
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ting a business. Some use speculation as a guideline, such as
the expectation of profit for future years. Others, exercising
caution, take a more down-to-earth approach by multiply-
ing the profit by three or five years. Some agree to cap these
numbers by limiting the profit to the amount of turnover
and others use as a yardstick the
average profit that the business
had over three or four years befo-
re the date of calculation. All these
calculation methods tell us one
thing – law firms also have a com-
mercial value.

the question that arises is whether the law firm can
pay senior lawyers their share once they leave the firm, even
if their departure may create a substantial dent in the firm’s
income. And if not, is the senior lawyer tied to the law firm
forever? 
One way to appreciate the material value of the share of the
exiting partner is to decide that the partnership is bought
with money. The money need not be new money brought
from home; it can be paid from profits that the new partner
will receive from the firm.

Once such an idea is established, it is clear that the share
of the retiring partner must then be bought by the other

members of the firm who, in effect, receive his share, either
in instalments over several years or as a lump sum. Cash-
flow problems can be overcome with a loan from a bank.
These are not the only two methods of evaluating and secu-
ring a partner’s share in a law firm. Any method will obvio-

usly be welcomed by successful
business people, but ‘ordinary’
partners may not appreciate any
form of payment since it might
create tensions within a firm. 

one of the goals of the Senior
Lawyers’ Committee is to

heighten awareness of these issues among all lawyers. One
plan might be to try to develop formulae, together with
accountants and organisation consultants, and issue sugges-
tions to the worldwide lawyers’ community as to how law
firms should be valued and how lawyers can retire and gain
part of what they have built over their years of partnership
– not just a framed certificate to hang on the wall at home. 

rachel levitan

Rachel Levitan is an advocate at Levitan Sharon & Co in Israel and is
communications officer of the Senior Lawyers’ Committee. She can be
contacted by e-mail at office@levitansharon.co.il. 

’’
When we think of
law firms, we rare-
ly think in com-
mercial terms
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TEXT PETER JOHANSSON    FOTO JONTE WENTZEL

När Sten Heckscher i höstas – som 65-åring – tog över Regeringsrätten så

hade han tjänat staten som jurist  i nära fyra decennier. 

Hans uppgift är väl definierad: att halvera de lagrade målen. 

Samtidigt gör sig tiden som socialdemokratisk minister ständigt påmind. 

– Jag har kallats politruk. Men jag har ingenting att skämmas för i 

mitt CV.

STEN HECKSCHER – REGERINGSRÅD MED 

TYDLIGT
UPPDRAG
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ett folktomt birger jarls torg gör att Sten Heckscher,
Allis och Liza snabbt undkommer det duggande marsreg-
net. Vädret tycks hålla juristkollegorna inomhus. För Rege-
ringsrättens ordförande är livet på Riddarholmen annars
som ”ett ständigt party”.  Sten Heckscher stöter nämligen
hela tiden på bekanta. Morgonpromenaderna från bostaden
på Östermalm får fungera som illustration:

– Man ska egentligen kunna gå hit på en halvtimme,
men ofta tar det dubbelt så lång tid. Det går bra att avhandla
diverse ting härute, förklarar han.

Vid Riddarhustorget råkar Sten Heckscher oftast på kol-
legorna från Högsta domstolen. På väg över Riddar-
holmsbron kan han sedan möta jurister från Svea hovrätt,
Kammarrätten, Justitiekanslern, Domstolsverket och Kam-
markollegiet.

Det rör sig inte uteslutande om småprat. Vid de improvi-
serade sammankomsterna med HD:s ordförande dryftas
tjänsteärenden:

– I närtid har Johan Munck och jag haft ett antal gemen-
samma frågor som varit viktiga för både honom och mig.
De har vi ofta behandlat utanför HD:s grind.

Vad tänker du på?
– Gemensamma hållningar i förhållande till regeringskans-
liet. Om våra respektive instruktioner, om arbetsorganisa-
tion och lönefrågor. Vissa juridiska frågor kan hamna hos
oss båda. Då är det viktigt att ha samma hållning. 

I framtiden utesluter inte Sten Heckscher ett än tätare
samarbete mellan de båda slutinstanserna. Han har följt dis-
kussionen om en sammanslagning, men tycker inte att det
låter som en bra idé.

– Redan idag är domstolarna så stora. En gemensam
skulle bli oöverskådlig. Ökande EG-rätt och behovet av spe-
cialisering gör det än svårare. Men jag tror inte att någon
kommer att ta tag i det här, det finns inget tryck i frågan.

När Sten Heckscher förra året utsågs till Regeringsrät-
tens ordförande hade han just uppnått pensionsålder. Erbju-
dandet var oväntat.

– Jag hade inte haft planer på något annat än att sitta
kvar på Kammarrätten tills jag en gång slutade jobba. Sen
började jag fundera och kom fram till att det vore kul att
pröva något nytt.

Snett leende berättar han om en artikel i Svenska Dag-
bladet. Nyutnämnda myndighetschefer listades. Sten Heck-
scher presenterades där som ”före detta näringsminister”.

– Jag har varit statsråd i ett och ett halvt år och jobbat
inom staten i 35. Jag tror inte att jag har fått alla mina jobb
för att jag skulle vara någon slags socialdemokratisk poli-
truk. Och uppenbarligen tycker även en borgerlig regering
att jag har vissa kvalifikationer.

Har någon antytt att du skulle vara en politruk?
– Journalister gör det då och då. Men då möts de ofta av
indignerade reaktioner från folk i branschen. Själv bryr jag

1968 Jur kand i Uppsala  |  1968 Engagerar sig i Krum  |  1968 Jobbar på fängelserna Långholmen och Asptuna  |  1971 Sekreterare för juristutbildningen i 1968 års

mig inte så mycket om det. Jag vet vad jag har haft för mig i
mitt liv. Jag har ingenting att skämmas för i mitt CV.

Enligt Sten Heckschers överenskommelse med regering-
en har han möjlighet att stanna på Regeringsrätten i tre år.
Han har fått ”ett tydlig uppdrag” som måste fullbordas.

– Vår uppgift är att i rimlig tid få fram bra prejudikat
som kan göra nytta i förvaltningen. För att lyckas med det
måste vi få kontroll över inneliggande lager. I somras hade
vi över 8000 mål i skåpen. Det är alldeles för mycket. Vårt
långsiktiga mål är att hamna under 4000. Vid nyår var vi
nere i 6700. Då hade vi rensat bort de lite enklare målen, nu
kommer det att gå trögare. I Kammarrätten tog det två år
för oss att halvera lagret. Vi måste också bli bättre på den
inledande diagnosen när ett mål kommer in, göra en plan
för hur handläggningen ska kunna se ut. 

1968, ett årtal som förpliktigar, gjorde Sten Heck-
scher sitt examensarbete om kriminalvårdens frivård. Efter
ett nordiskt seminarium i Uddevalla engagerade han sig i
Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, KRUM.
Organisationens syfte var jobba för en avveckling av landets
fängelser.

– Det här var en tid då förståelsen för svaga grupper var
större än idag . I KRUM kom jag i kontakt med personer,
tankar och böcker som betydde mycket för min egen utveck-
ling. 

I dag förknippas KRUM med slagord som ”Släpp fångarna
loss”…
– Nej så var det inte. Men där fanns ett motstånd mot fri-
hetsstraffet, mot inlåsningar. Men visst fanns det schatte-
ringar inom gruppen. Jag har aldrig inbillat mig att man
skulle klara sig helt utan frihetsstraff. I grunden gick KRUM
ut på att man skulle behandla folk någorlunda väl, även i
fängelse.

Samhällsengagemanget hade Sten Heckscher med sig
hemifrån. Hans pappa Gunnar var professor i statsveten-

Jag har varit statsråd i ett 
och ett halvt år och jobbat

inom staten i 35. Jag tror inte att 
jag har fått alla mina jobb för att 
jag skulle vara någon slags social-
demokratisk politruk.

”
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utbildningsutredning  |  1973 Aspirant och fiskal Svea hovrätt  |  1973 Döms till böter för krogbråk på Åland  |  1975 Fiskal Stockholms tingsätt   

namn Sten Heckscher   |   ålder 65  |   familj Ja |  senaste bok En deckare om polisen Cetin Ikmen, den äger rum i Istanbul. Min bror

Einar ger mig ofta böcker som han har översatt. Senast var det en amerikansk deckare. Jag har glömt titeln men den var riktigt bra. Einar är

skitduktig.  |  senaste film American Gangster  |  favoritlag Min nykomponerade konkurrenslag som just blivit proposition.
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skap och under flera år ordförande för högerpartiet. Farfar
Eli var professor i ekonomisk historia, aktiv i judiska för-
samlingen och känd antinazist. Stens bror Einar, känd över-
sättare och poet, har i en intervju med tidningen Socialpoli-
tik hävdat att Eli Heckscher därför ”stod trea på Hitlers
svarta lista”.

Regeringsrättens ordförande vill gärna nyansera uppgif-
terna.

– Einar kan dramatisera lite ibland. Jag vet inte om det
är sant och är inte säker på att han har kännedom om Hit-
lers lista. Men visst, Eli och hans morsa spelade nog en roll
som stöd för judar från Danmark.  Själv minns jag honom
mest som en hårt arbetande person som alltid var mycket
tillmötesgående mot oss barnbarn.

Att högerledarens son med tiden engagerade sig i social-
demokraterna var aldrig någon orsak till konflikt.

– Inte alls. Men min far tyckte att det var viktigt att vi
engagerade oss politiskt. ”Man får välja det parti man tycker
minst illa om”. Att förena sig med andra är det bästa sättet
att få något slags inflytande över samhällsutvecklingen.
Men ibland kan det vara komplicerat, man får ju inte precis
som man vill. Som en bild: när jag gick i demonstrationståg
ville jag först godkänna kommateringen på plakaten.

Som domare upplever han större handlingsfrihet.
– Där finns ett annat utrymme för argumentation. Men

man har ingalunda sista ordet. Ibland tvingas man tillämpa
lagstiftning som man tycker borde vara beskaffad på annat
sätt. Då kan man ibland tydliggöra den uppfattningen i
domskälen.

Han minns ett mål från sin tid i kammarrätten. En sjuk-
husrestaurang ville kunna servera vin och öl även till pati-
enter som hade svårt att lämna sjuksängen.

– Det tänkta arrangemanget var tyvärr olagligt. Då gjor-
de jag klart att det kom an på lagstiftarna att ändra det. Sen
skickade jag domen till ansvarigt statsråd.

Vad hände sen?
– Ingenting. Det jag säger är att man inte alltid får som man
vill.

Sten Heckschers juristkarriär tog fart på Svea Hovrätt i
mitten av 1970-talet. När han 30 år senare kom tillbaka till
domstolsvärlden upptäckte han en viktig attitydförändring:

– Ledarskapsfrågor ägnas större uppmärksamhet. Dom-
stolschef har blivit en egen profession, tidigare var man mer
en domare bland andra. Samtidigt har rättsväsendet blivit
mindre hierarkiskt. Men hierarki är inget fult ord. Om den
är öppen har den fördelar jämfört med dolda maktstruktu-
rer. Det tycker jag är en poäng med domstolar. 

Vad har format ditt eget ledarskap?
– Egna erfarenheter, eget funderande.  En och annan kon-
sult har faktiskt sagt en del smarta saker till mig. Sju år i
terapi har också haft betydelse, för att lära känna mig själv.

De fyra decennierna i statens tjänst kom väl till pass i
samband med den utredning av statens mål- och resultats-
tyrning som presenterades i november förra året. Slutsat-
sen där var bland annat att politikernas ambitioner ofta

1976 Utreder brottsbalkens påföljdssystem  |  1979 Sakkunnig på Justitiedepartementet  |  1980 Sekreterare i utredningen av valkretsindelningen i Malmöhus län.

Antalet förstainstanser 
måste blir väsentligt färre

för att vi ska kunna hålla tillräcklig
kompetens.”
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leder till en otydlig rollfördelning för myndigheterna.
– Den politiska debatten handlar om att formulera vad

man vill åstadkomma i samhället, hur man ska lösa sam-
hällsproblem. Sådana mål är inte rakt av användbara för att
styra förvaltningen utan de måste översättas till konkreta
uppgifter för myndigheterna. De årliga uppdragen till myn-
digheterna kan inte heller vara så överlastade som i dag. Jag
vet inte om du har vågat dig på att läsa regleringsbrev, men
man blir tokig alltså, när man ser hur de ser ut.

Hur ska det bli bättre?
– Från Regeringskansliet måste man börja arbeta på annat
sätt. Men jag tror att den kompetens som finns där idag i
långa delar duger till ett annat arbetssätt.

Upplever du att det tar onödigt lång tid att förändra statliga
rutiner?
– Ibland kan jag tycka att saker och ting är onödigt segdrag-
na . Men jag tror inte att staten är unik i det avseendet.

Just nu avrundar Sten Heckscher ännu ett utrednings-
uppdrag, om förvaltningsdömandet i första instans.

– Det är alldeles uppenbart att antalet förstainstanser
måste blir väsentligt färre för att vi ska kunna hålla tillräck-
lig kompetens och kunna rekrytera tillräckligt bra folk. 

Han bedömer att kampen om de bästa juristerna kom-
mer att hårdna under de närmaste åren.

– Framkörningstiden på en assessor är minst fyra år och
överrätterna var väldigt snåla med att anta fiskaler under de
första åren av 2000-talet. Jag kan tänka mig att detta hade
vissa ekonomiska förklaringar, samtidigt som man överväg-
de vad man ville göra av domarbanan. Dessutom innebär
EU-ordförandeskapet att Regeringskansliet kommer att
behöva en massa folk. 

Detta gör det nödvändigt för domstolarna att använda
sig av nya konkurrensmedel:

– Jag tycker inte att staten ska lönekonkurrera, då sätter
man sig själv mot andra statliga arbetsgivare. Istället måste
vi sträva efter att i andra avseenden vara så attraktiva arbets-
platser som möjligt. Utbildningsprogram och flexibla
arbetstider, till exempel. Jag bryr mig inte om när folk gör
det de ska, bara de gör det.

en sommarkväll 1973 befann sig Sten Heckscher, 30, på
en nattklubb i Mariehamn. Efter midnatt försökte en kvin-
na i hans sällskap ta med sig en flaska champagne ut ur
lokalen men stoppades. Sten Heckscher hamnade i bråk
med personalen och åtalades senare för ringa misshandel.

Tillbaka i Sverige ringde han en god vän, vid tillfället
chef för Finlands kriminalvård, och bad om råd. 

– Han sa ”vad du än gör, åk inte till rättegången! Du har
inte en chans i Mariehamn mot tre ålänningar, alldeles oav-
sett vad som har hänt.” Jag följde rådet, skickade en fullmakt
till vaktmästaren, fick böter som jag betalade och sedan var
saken avklarad.

Åtminstone tills Sten Heckscher 23 år senare utnämn-
des till Rikspolischef.

– När Ingvar Carlsson bad mig bli statsråd frågade han
om jag hade några lik i garderoben. Då redogjorde jag för

1982 Huvudsekreterare i regeringens narkotikakommission  |  1984 Departementsråd på Justitiedepartmentet.  |  1986 Rättschef i arbetsmarknadsdepartementet

Han sa ‘vad du än gör, åk 
inte till rättegången! Du har

inte en chans i Mariehamn mot tre
ålänningar, alldeles oavsett vad som
har hänt.’
”
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1987 Statssekreterare Justitiedepartementet  | 1991 Generaldirektör och chef för Patent- och registreringsverket |  1994 Utredde de legala förutsättningarna för EU-

När Ingvar Carlsson bad 
mig bli statsråd frågade han

om jag hade några lik i garderoben.
Då redogjorde jag för det så gott jag
kunde.
”
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anslutningen  |  1994 Näringsminister  | 1995 Utses av ministerkollegan Mona Sahlin till ”snyggast i regeringen”  |  1996 Utreder Brås organisation  |  1996 Rikspolischef 
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det så gott jag kunde, inklusive den där händelsen. Men när
Expressen sedan drog upp det där i samband med rikspoli-
schefsutnämningen så hade jag glömt bort alltihop. 

Dåtidens lugnare medieklimat, utan internet och dyg-
netruntsända nyhetskanaler, gav dock Sten Heckscher möj-
lighet att själv påverka medierapporteringen.

– Tidningen kom ju inte ut förrän nästa dag. Så redan
samma kväll körde jag ut det där i direktsändning hos Adak-
tusson i SVT. 

Sedan försökte han förutse kvällstidningarnas nästa
steg, att lokalisera den ålänning han 23 år tidigare dömts för
att ha misshandlat. 

– Vi hittade honom före Expressen. När de flugit in
honom för att han skulle träffa mig så hade jag redan pratat
med honom på telefon. Då sprack även den grejen. De blev
tokiga och försökte komma åt mig i flera månader!

Uppmärksamheten stannade av efter några dagar. Men
det hela var en representativ introduktion till jobbet, som han
själv beskriver som ”ett av de mest utsatta man kan hitta”. 

I nio år hade han uppdraget, en dramatisk tid med kraf-
tiga ekonomiska påfrestningar, polismorden i Malexander
och flera uppmärksammade fängelserymningar.

I december förra året fick hans efterträdare Stefan
Strömberg avgå från posten, bland annat efter en öppen
konflikt med polisfacket. Föregångarna Carl Persson, Nils-
Erik Åhmansson och Björn Eriksson fick även de sluta i för-
tid. Den välkände kriminologen Leif GW Persson behandla-
de saken i sin kolumn i Expressen:

”Två av våra sex rikspolischefer, Holger Romander och
Sten Heckscher, satt tiden ut. Lämnade på egna ben, i hygg-
ligt skick och som chefer hade de också det mesta gemen-
samt. Två skarpslipade byråkrater som skickligt undvek att
ta itu med varje väsentligt problem inom polisen. Som före-
drog utrikes resor och dukade bord framför tarvligheter
som utslagna tänder, stulet matsilver och utslitna konstap-
lar som gick på knä av just de skälen. Två bildade och högst
ämabla herrar som när de någon gång jävlades med sina
undersåtar alltid gjorde det med glimten i ögat.”

Sten Heckscher instämmer inte i denna beskrivning:
– Jag har hört talas om den där artikeln. Det är rena skits-

nacket. 

Hur lyckades då just du fullfölja avtalstiden?
– Esbjörn Esbjörnsson, tidigare byråchef på RPS, sa att det

1999 Ordförande i psykansvarskommittén  |  2004 Överser konkurrenslagen  |  2004 President för Kammarrätten i Stockholm  |  2007 Överser resultatstyrning i staten 

För en rikspolischef finns
tre maktpoler; regeringen,

facket och medierna. Man klarar
av att vara osams med en av dem.
Möjligen två. Men alla tre, det går
inte.

”
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för en rikspolischef finns tre maktpoler; regeringen, facket
och medierna. Man klarar av att vara osams med en av dem.
Möjligen två. Men alla tre, det går inte. Jag tror faktiskt att
jag själv på ett skapligt talangfullt sätt hanterade relationer i
olika riktningar utan att sätta mig i knät på någon. Jag
bemödade mig att ha goda relationer med både facket och
regeringen. Man måste välja sina krig.

När Ingvar Carlsson frågade efter lik i din garderob, nämnde
du något mer då?
– Det tänker jag inte berätta för dig.

sten Heckscher avstår rulltrappan ner till tunnelbane-
spåret. Hundarna Allis, 2, och Liza, 9, följer honom nästan
överallt, men är enklare att transportera i hissen.

Han gillar rasen, Cavalier King Charles Spaniel.
– De är små och behändiga, men ändå lite småtuffa, för-

klarar han.
Morgonens sammanträde har varit en förberedelse inför

styrelsemötet i Stockholms universitet. Sedan 2004 är han
styrelsens ordförande. Han har ett stort engagemang för
utbildningsfrågor. Tidigare har han till exempel varit sekre-
terare i 1968 års utbildningsutredning.

– Sedan några år tillbaka ordnar jag en aftonskola på fri-
tiden för en grupp på sex juridikstudenter. Det började med
att min brorsdotter kom in på juristlinjen. Tillsammans
med min fru funderade jag på vad jag kunde göra för att
hjälpa till. Sedan växte det till en grupp. Vi träffas någon
gång i månaden.

Många efterlyser fler praktiska moment i juristutbildningen.
Även du?
– Det är våldsamt lätt att skapa sådana moment, och det
görs också. Till och från har det ju snackats om att lägga in
praktikterminer, men det är en jättekomplicerad operation.
Det är dyrt och fördröjer folk. Det är bättre att hitta smidiga
lösningar med de ramar som finns. På Kammarrätten hade
vi till exempel åtta jurister om året som sommarnotarier.  �

2007 Regeringsråd och ordförande i Regeringsrätten 
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Två år efter ”Snabba cash” har Jens Lapidus 

lämnat Stureplan. Uppföljaren utspelas i mindre glamo-

rösa delar av Stockholm. 

Men skillnaderna är fler än så:

Den här boken är mer intrigdriven, konstaterar han.

SKITIGARE
OCH

ELAKARE

TEXT PETER JOHANSSON    FOTO MATTIAS EDWALL

JENS LAPIDUS LÄMNAR STUREPLAN
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inför författardebuten 2006 var biträdande juristen
Jens Lapidus osäker på om han skulle hinna skriva fler böck-
er i framtiden. Idén till boken hade han fått när han ett par
år tidigare satt ting i Sollentuna. Jobbet på Mannheimer
Swartling var en ”tidsmässig flaskhals” som begränsade
tiden för hobbyprojekt. 

Trots att han sedan dess har kommit under en period då
han även gift sig, blivit pappa och bytt jobb. Nu är han advo-
kat på brottmålsbyrån Försvarsadvokaterna. Samtidigt har
han skrivit klart en uppföljare. Trots sin initiala tveksamhet
till att fortsätta som författare.  

Det hade jag gjort även om Snabba cash fått sämre mot-
tagande. Men om jag blivit totalsågad är det inte säkert att
det hade gått lika fort, säger han.

”aldrig fucka upp” släpps i början av maj. Precis som i
Snabba cash växlar handlingen mellan tre män i Stock-
holms undre värld:

* Mahmud som tvingas ta allt större risker som motvillig
fotsoldat i söderförorternas knarkmaffia.

* Legosoldaten Niklas vars hat för kvinnomisshandlare
– och intryck av filmklassikern Taxi Driver – växer till en
farlig kombination.

* Patrullpolisen Thomas – med goda relationer till den
undre världen – hamnar plötsligt i frysboxen efter en have-
rerad insats i en jourbutik.

Några av karaktärerna från Jens Lapidus debutroman
dyker upp även här. Men stackatostilen är densamma, lik-
som inslagen av domar och andra formellt skrivna doku-
ment. I centrum står ett mord med kopplingar till en poli-
tisk konspiration.

– Jag har experimenterat med en mer avancerad intrig.
Och jag har velat skildra lite andra typer. De här mår lite
sämre. Det går lite sämre för dem, men de försöker kämpa
sig framåt. Jag tycker själv att den här boken är mer kom-
plex, bättre och på många sätt mer fördjupande. Men jag
tror att den kanske får ett mer kritiskt mottagande, några
kanske tycker att det inte är nytt längre.

Han säger att han gjort stora ansträngningar att förnya
sig.

– Det gäller att hitta annorlunda ytor att beskriva samti-
digt som jag vill hålla mig kvar i den hårdkokta genren. Brat-
världen har jag till exempel tröttnat på, den känns uttjatad. 

Att låta en polis få en framträdande roll är ännu en för-
ändring.

– Han är i yttre tjänst, ingen vanlig skrivbordpolis. Det
finns ju en genretypisk polis som inte alls syns i svensk lit-
teratur, den ruttne snuten.  Det är intressant att experimen-
tera med den typen.

”aldrig fucka upp” har tryckts i 70 000 exemplar  – till
att börja med. Som uppföljare till en av 2000-talets största
svenska boksuccéer så är förlagets förväntningar lätta att
förstå.  

På två år har ”Snabba cash” tryckts i över 370 000 exem-
plar. Rättigheterna har exporterats till 18 länder.  

En filmversion förbereds just nu av produktionsbolaget
Tre Vänner.

När Aftonbladets Sportmagasinet nyligen frågade de
allsvenska fotbollsspelarna vilken deras favoritbok är så

JENS LAPIDUS | ALDRIG FUCKA UPP
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En åklagare berättade att
narkotikaspanarna tydligen

ofta väntar med tillslaget tills 
narkotikan har spätts ut eftersom
det blir högre straff då. 

Det är så jävla roligt att 
processa! Och jag jobbar

på den byrå som är outstanding
inom brottmål. Här finns bara
ungt folk, the brightest stars.

hamnade ”Snabba cash” på tredje plats. 
Och i årets upplaga av Legally yours undersökning

Juristbarometern hamnar Jens Lapidus bland de tio jurister
som är mest beundrade. 

Det personliga kändisskapet är dock ingenting som roar
honom: 

– Det har varit för stor uppmärksamhet. Att bli igenkänd
var kanske roligt första gången, men inte i längden, säger
Jens Lapidus. 

Bytet från affärsbyrå till brottmål har givit nya intryck.
– Jag har onekligen fått mer information om hur man

snackar i de här kretsarna. Och närmare beskrivningar om
hur man ser på olika saker, bilar till exempel. Men eftersom
jag är försiktig med att plocka saker som jag är med om i
jobbet så har inte mitt nya jobb satt några avtryck i hand-
lingen. Det mesta skrev jag under tiden på Mannheimer.

Framtida uppslag får han från både klienter och jurist-
kolleger.

– Jag samlar på kuriosagrejer. En åklagare berättade att
narkotikaspanarna tydligen ofta väntar med tillslaget tills
narkotikan har spätts ut eftersom det blir högre straff då.
Det kan jag kanske spinna något på i framtiden. 

Funderar du på att skriva på heltid?
– Nej.

Ekonomiskt skulle du väl tjäna på det?
– Än så länge vet jag inte hur mycket jag tjänat på Snabba
Cash. Det är så långa cykler i bokbranschen. Men det blir en
bra extrainkomst. Jag kan betala av lite på bostadsrätten. 

Han säger att ”ambitionen är att fortsätta lära sig advo-
katyrket”. 

– Det är så jävla roligt att processa! Och jag jobbar på
den byrå som är outstanding inom brottmål. Här finns bara
ungt folk, the brightest stars. Vi kommer att bli bättre hela
tiden!

”

”
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LEGALLY
YOURS
BJUDER 
PÅ ETT
SMAKPROV
UR JENS
LAPIDUS
NYA  BOK
”ALDRIG
FUCKA UPP”

Tillvaron i Stockholms

undre värld är skonings-

lös för personerna i Jens

Lapidus nya kriminal-

roman.

I bokens inledande

kapitel inser Mahmud,

nymuckad från fängel-

set, att hans problem nu

bara kommer att bli

värre.



www.whitecase.se

WHITE & CASE ADVOKAT AB      03524

“Virtually all law fi rms now
           call themselves global fi rms…

    but compared to White & Case, 
                                         most are just tourists.”

—New York Law Journal (2007)
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maken av metall i  käften passade inte in.

Som när man borstat tänderna och råkar

dricka juice. Fullkomlig förvirring. Fast nu

– egentligen – passade den in. Blandad med

rädsla. Panik. Döds-ångest. 

En skogsdunge. Mahmud på knä i gräset

med händerna på huvudet, som nån jävla

Vietconglirare i en krigsfilm. Marken blöt, fukten trängde ige-

nom jeansen. Klockan kanske nio. Himlen var fortfarande ljus. 

Runt omkring honom stod fem shunnar uppradade. Alla

modell livsfarlig. Killar som inte bangade. Som svurit att alltid

backa upp gänget. Som käkade smågangsters som Mahmud till

frukost. Varje dag. 

Chara. 

Kyla i luften mitt i sommaren.

Ändå kände han lukten av svett på

sin hud. Hur fan hade det här gått

till? Han skulle ju leva livet. Äntligen

ute från kåken – fri som fågeln. Redo

att greppa Sverige i pungkulorna

och vrida om. Sen kom det här.

Kunde vara game over nu. På riktigt.

Allti-fucking-hop. 

Revolvern gnisslade mot tänder-

na. Ekade i huvudet. Blixtar flashade

för ögonen. Bilder av hans liv. Minnen av gnälliga soc-kärringar,

låtsasförstående kuratorer, smygrasistiska klassföre-ståndare.

Per-Olov, hans lärare i mellanstadiet: ”Mahmud, så där gör vi

inte i Sverige, förstår du det?” Och Mahmuds svar – i en annan

situation hade han smajlat åt minnet: ”Ta dig i bajan, så här gör

vi i Alby.” Fler filmklipp: betongsnutar som aldrig fattade vad

svennesveriges störda statsuppfostran gjorde med killar som

honom. Pappas tårade ögon på mammas begravning. Alla surr

med shunnarna på gymmet. Första gången han fått stoppa in

den. Perfekta träffar med vattenballongerna från balkongen på

hundfolk nedanför. Snatterierna inne i stan. Matsalen inne på

kåken. Han: en äkta miljonär, från förortens programplanerade

höghus, på väg upp, som en gangster deluxe. Nu: handlöst på

väg ner. Bort. 

Han försökte viska trosbekännelsen trots gannen i munnen.

”Ash-Hadu anla-ilaha illa-Allah.”

Snubben som höll puffran i hans käft kollade ner på honom. 

”Sa du något, eller?”

Mahmud vågade inte röra huvudet. Sneglade upp. Kunde ju

Revolvern gnisslade 
mot tänderna. Ekade i

huvudet. Blixtar flashade för 
ögonen. Bilder av hans liv. Minnen
av gnälliga soc-kärringar, låtsas-
förstående kuratorer, smygrasis-
tiska klassföreståndare.

”

S
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inte säga något. Fattade snubben långsamt? Deras ögon möttes.

Killen verkade fortfarande inte greppa. Mahmud kände till

honom. Daniel: på väg att bli någon men ännu inte en av de

stora shunnarna. Fett 18-karats guldkors runt halsen – äkta syri-

anstyle. Just nu var det kanske han som bossade. Men om hans

hjärna varit gjord av koks skulle försäljningssumman knappt

räckt till att köpa en kexchoklad. 

Till slut: Daniel förstod situationen. Drog ut revolvern. Upp-

repade: ”Ville du något eller?”

”Nej. Låt mig gå bara. Jag ska fixa det jag är skyldig. Jag lovar.

Kom igen nu.”

”Käften. Tror du att du kan finta mig? Du får vänta tills Gür-

han vill snacka.”

Puffran åter in i munnen. Mahmud höll tyst. Vågade inte ens

tänka på trosbekännelsen. Trots att

han inte var religiös visste han att

han borde. 

Bankande tanke: Var det kört nu? 

Skogen runtomkring kändes som

den snurrade. 

Han försökte att inte hyperventi-

lera. 

Fuck. 

Fuck, fuck, fuck. 

Femton minuter senare. Daniel

börjat tröttna. Skruvade på sig, såg okoncentrerad ut. Gannen

gnisslade värre än den gamla modellen av tunnelbanevagnarna.

Kändes som han hade ett basebollträ i käften. 

”Du tror visst du kan göra hur som helst, va?”

Mahmud kunde inte svara. 

”Trodde du själv du skulle kunna baxa från oss, eller?”

Mahmud försökte säga nej. Ljudet kom långt bak i halsen.

Oklart om Daniel fattade. 

Snubben sa, ”Ingen baxar från oss. Det är helt klart.”

Killarna längre bort verkade snappa att det surrades. Kom

närmare. Fyra stycken. Gürhan, legendarisk, livsfarlig langar-

kung. Tatueringar ända upp på nacken: ACAB och ett maja-löv.

Längs ena underarmen: assyriska örnen med utbredda vingar.

Längs andra armen i svarta gotiska bokstäver: Born to be hated.

Vicepresident i gänget med samma namn. Södra Stockholms

snabbast stigande liga. En av de farligaste personerna Mahmud

kände till. Mytomspunnen, explosiv, tokig. I Mahmuds värld: ju

mer tokig, desto mer makt. 

De tre andra snubbarna hade Mahmud aldrig sett förut, men

de hade alla samma tatuering som Gürhan. 

Puffran åter in i munnen. 
Mahmud höll tyst. Vågade

inte ens tänka på trosbekännel-
sen. Trots att han inte var 
religiös visste han att han borde. 
”
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Gürhan gestikulerade till Daniel: ta ut gannen. Vicepresiden-

ten tog den själv, siktade mot Mahmud. En halvmeter ifrån.

”Lyssna. Det är rätt enkelt det här. Du fixar fram cashen till oss

och slutar tjafsa. Hade du inte jiddrat hade vi inte behövt köra

det här racet. Capish?”

Mahmuds mun var torr. Han försökte svara. Stirrade på Gür-

han. ”Jag ska betala. Sorry att jag tjafsade. Det var helt mitt fel.”

Hörde darret i sin egen röst. 

Gürhans svar: en fet lavett med baksidan av handen. Small

till i huvudet som ett skott. Men det var inget skott – tusen gång-

er bättre än ett skott. Ändå: om Gürhan flippade var det kört på

riktigt. 

Snubbens nackmuskler spände ut marijuanabladets flikiga

struk-tur över huden. Deras ögon möttes. Fastnade. Låstes. Gür-

han: jät-testor – större än Mahmud.

Och Mahmud långt ifrån en sticka.

Gürhan: ökänd aggressivitetsbandit,

våldsälskarprofet, gangster-atlet.

Gürhan: fler ärr i ögonbrynen än typ

Mike Tyson. Mahmud tänkte: Om

man kan se själen i någons ögon så

har Gürhan ingen. 

Det var ett misstag att ens ha sagt

något. Han skulle vikt ner blicken.

Böjt sig för vicepresidenten. 

Gürhan vrålade: ”Din jävla fitta.

Först fuckar du upp hela grejen och

åker in. Sen blir partiet beslagtaget

av snuten. Vi har kollat domen, fattar du inte det? Vi vet att i

beslaget saknades det över tio tusen ampuller. Det betyder att

du baxade från oss. Och nu, ett halvt år senare, börjar du jiddra

när vi ska ha tillbaka degen du är skyldig oss. Spelar du liten

hårding nu bara för du suttit inne? Det var fan tre tusen paket

Winstrol som du tjålade. Man snor inte från oss. Har du inte fat-

tat det?”

Mahmud i panik. Visste inte vad han skulle svara. 

Med tyst röst: ”Förlåt mig. Snälla alltså. Förlåt. Jag ska betala.”

Gürhan härmade honom med förställd röst. ”Förlåt mig. För-

låt mig. Sluta vara så gaylish. Tror du det där hjälper? Varför

började du jiddra för?”

Gürhan tog revolvern i båda händerna. Fällde fram pipan.

Patronerna trillade ner en efter en i hans vänsterhand. Mahmud

kände hur han slappnade av. De kunde rappa på honom. Slå

honom blodig. Men utan puffra – då tänkte de nog inte ta

honom för gott. 

Gürhans svar: en fet
lavett med baksidan av

handen. Small till i huvudet som
ett skott. Men det var inget skott
– tusen gånger bättre än ett
skott. Ändå: om Gürhan flippade
var det kört på riktigt. 

”



Framgång bygger på framförhållning 

Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer, med närmare 150 jurister i Sverige och i Baltikum. Våra resurser och 
vår lokala närhet är en kombination som uppskattas av våra klienter. Besök oss på www.glimstedt.se
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En av de andra snubbarna vände sig till Gürhan. Sa något

kort på turkiska. Mahmud fattade inte: var det killens sätt att ge

en order eller att visa uppskattning? 

Gürhan nickade. Riktade gannen mot Mahmud igen. ”Okej,

så här är det. Det sitter en kula kvar i trumman. Jag är schysst

mot dig. I vanliga fall skulle jag ju klippt dig rakt av. Eller hur?

Vi kan inte tolerera massa pajsare som du. Som baxar från oss.

Som sätter igång och bråkar så fort det skiter sig. Du är skyldig

oss fett mycket. Men jag känner mig på gott humör ikväll. Jag

snurrar, och om du har tur, är det ödet. Då får du gå härifrån.”

Gürhan höll upp trumman mot den halvljusa himlen. Syntes

tydligt: fem tomma hål och ett med en kula i. Han snurrade

trumman. Ljudet påminde om ett roulettbords roterande skiva.

Han grinade brett. Siktade mot Mahmuds tinning. Ett knäppan-

de ljud när hanen spändes. Mahmud

slöt ögonen. Började viska trosbe-

kännelsen igen. Sen tog paniken

över. Blixtarna framför ögonen kom

tillbaka. 

Hjärtat dunkade så att det nästan

slog lock för öronen. 

”Då ska vi se om du är en tur-

shunne.”

Det klickade till. 

Inget hände. 

INGET HÄNDE. 

Han öppnade ögonen igen. Gürhan flinade. Daniel garvade.

De andra killarna flabbade. Mahmud följde deras blickar. Titta-

de ner. 

Hans knän var våta av markens fukt. Och någonting mer:

längs hans vänstra jeansben. En lång fläck. 

Asgarv. Hånskratt. Skadeglada flin. 

Gürhan räckte tillbaka gannen till Daniel. 

”Nästa gång kanske jag bownar dig i prutten istället. Din

flicka.”

Kaotiska känslor. Hopp kontra trötthet. Glädje versus hat.

Lättnad – samtidigt skam. Det värsta var över nu. Han skulle få

leva. 

Med det här. 

Ridå. 

”Okej, så här är det. 
Det sitter en kula kvar 

i trumman. Jag är schysst mot
dig. I vanliga fall skulle jag ju
klippt dig rakt av. Eller hur?
”
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ITALIEN &  

Frukost i Venedig och lunch i

kroatiska Porec. Varför nöja sig

med ett land? Kombinera Italien

med Kroatien och få ut dubbelt

så mycket av semestern!  

EN RESA
TVÅ MÅL

RESA | ITALIEN & KROATIEN
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 KROATIEN

TEXT PER J ANDERSSON    FOTO ANDREAS OTTOSSON/VAGABOND  



Venedig är en sönder-
älskad primadonna väl 

medveten om sin höga status. Porec
är en comeback av en bortglömd
stjärna som ännu inte riktigt insett
sin återerövrade glans.

”



www.toninolamborghinigolf.com  |  www.ducadelcosma.com  |  www.sundogeyewear.com

TLF Nordic AB
World Trade Center
Skeppsgatan 19, 211 19 Malmo
Phone: +46 40 627 1561
Fax:    +46 40 627 1565
Mobile: +46 734 203 052
E-mail: morten@mocentra.com
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Man åker ju inte till kroatien bara för att uppleva avtryck av 
italiensk kultur. Istriens kust är en brygd som visserligen är 

tillagad med några nypor Italien, men slutresultatet har definitivt en 
egen särprägel.”
från kampanilen på Markusplatsen i Venedig till Eufri-
siska basilikan i gamla stan i Porec är det bara sju mil. För
långt för att en besökare som klättrar upp i något av tornen
ska kunna se det andra med blotta ögat, men ändå närmare
än i vår föreställningsvärld.

Under kalla krigets 40 bistra år var de båda världarna
olyckligt separerade. Visserligen var Kroatien – som då var
en del av Jugoslavien – inte lika inhägnat och avskilt från
väst som resten av östblocket, men för de flesta reste det sig
ändå en mur emellan. En mur av fördomar och negativa
associationer.

Idag är den gamla ordningen återställd. Det blanka havet
och de breda autostradorna är vidöppna för smidig interna-
tionell trafik, gränserna lättpasserade.

Den gamla ordningen? Vad var det för ordning? Ja, min-
net är kort. Så förhärskande var bilden av det splittrade
efterkrigs-Europa att ingen norr om Alperna minns att en
gång i tiden var de tu oskiljaktiga.

När antikens Rom glänste som mest var den kroatiska
kusten en del av det väldiga imperiet med stenlagda vägar,
amfiteatrar, tempel, vingårdar och olivodlingar. Det mesta
av vinet och olivoljan i kejsarens Rom kom inte från någon
romersk landsända på stöveln, utan från det som idag är
den kroatiska provinsen Istrien.

När sjöfararnationen Venedig dominerade Medelhavet
regerade den venetianske dogen, fursten, även över Kroati-
en. Istrien blev Venedigs kornbod. Marco Polo brukar ju kal-
las venetianare, men han föddes och växte upp på den i dag
kroatiska ön Korcula.

efter första världskriget var det dags igen. Britterna
och fransmännen skänkte det erövrade Istrien, som under
några decennier tillhört Österrike-Ungern, till Italien som

RESA | ITALIEN & KROATIEN



Vi erbjuder dig ett personligt omhändertagande i unik miljö!

Bästa estetiska och tekniska resultat är för oss en självklarhet. 

Till vår hjälp har vi skickliga tandtekniker i samma hus.

Fri parkering.

Willa Tandhälsa i Solna
Sjövägen 20

169 55 Solna

www.willa.se

T IDSBOKNING

08–730 08 80
Välkommen till
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Så reser du mellan länderna
flera båtbolag kör under sommarsäsongen snabbåtar

mellan å ena sidan Venedig och Trieste i Italien och å andra

sidan Pula, Rovinj och Porec i Istrien. Exempelvis Venedig–Porec

tar tre timmar. Kolla aktuella avgångstider och priser på

www.venezialines.com och www.veniceferry.com.

Det finns också flera busslinjer mellan Italien och Kroatien.

Bussbolagen, bland annat SAF (www.saf.ud.it), trafikerar

Pula–Venedig via Trieste (fem timmar). Det finns också en

busslinje Pula–Verona–Brescia–Bergamo–Milano.

tack för att man ställt upp på deras sida i kriget. Först 1947
införlivades Istriens kuststäder med det som i politiska sam-
manhang kallades öst: den nya staten Jugoslavien.

Det var det som var den gamla ordningen: det tusen-
åriga äktenskapet med den italienska makten och därmed
också språket, kulturen och maten.

Föreställ dig en flicka som föds i Istrien i början av förra
seklet. Hennes mamma och pappa döper henne till ett kro-
atiskt förnamn, men hon får familjens österrikiskt klingan-
de efternamn, eftersom dubbelmonarkin i Wien och Buda-
pest styr. När flickan börjar skolan kommer ett påbud från
den nya överheten, den italienska diktatorn Mussolini, om
att istriernas efternamn ska ändras så att de låter mer itali-
enska. Jahaja, inte mycket annat att göra än att lyda. 

När hon blivit medelålders är det dags för namnbyte
igen: gör om efternamnet så att det låter slaviskt, säger den
jugoslaviska presidenten Tito. Javisst, tredje gången gillt.

tre namnbyten och tre nationella fernissor under ett och
samma liv. Man kan bli schizofren för mindre, tänker du.
Men i Istrien ser man idag trippelnationaliteten som ett his-
toriskt pluspoäng. Innerst inne var man ju trots allt kroater,
istrier, Porecbor. Tack vare turbulensen med olika överhög-
heter känner man sig idag mer europeiska och mindre pro-
vinsiella.

Det är ingen stor kulturchock att kliva på snabbåten i
San Basilio-hamnen i Venedig och efter tre timmar på Adria-
tiska havet kliva iland på strandpromenaden i Porec.
Samma espresso, pasta, tryffel, lufttorkade skinka, bitter
aperitif och skaldjur i tomat och vitlök här som där. Okej,
det finns regionala skillnader, men de känns mer som olika
kvistar på samma gren.

Man talar till och med samma språk. I alla fall vid kus-
ten, i alla fall de äldre. Vid sidan av kroatiskan lever fortfa-
rande ponaco (en blandning av italienska och kroatiska) och
polesan (en italiensk dialekt som liknar den man pratar i
Trieste och Venedig) vidare.

men man åker ju inte till kroatien bara för att uppleva
avtryck av italiensk kultur. Istriens kust är en brygd som vis-
serligen är tillagad med några nypor Italien, men slutresul-
tatet har definitivt en egen särprägel.

Oväntat för mig var att den kroatiska sidan är betydligt
renare och prydligare än den italienska.

Venedig är spännande, myllrande och exotiskt, men
också förorenat vatten, turistträngsel, spruckna och flagnan-
de fasader och – om man har otur – mögeldoftande, över-
prissatta uthyrningsrum i myggiga gränder. Porec är mine-
ralvattenklart havsvatten, doft av blommor och friskt gräs,
komfortabla hotell till budgetpris och vackert renoverade
antika och medeltida stadslandskap.

Venedig är en sönderälskad primadonna väl medveten
om sin höga status. Porec är en comeback av en bortglömd
stjärna som ännu inte riktigt insett sin återerövrade glans.

Bäst är ändå att blanda. Res till Italien, fortsätt till Kroati-
en. Fika i det ena landet, bada i det andra. Tisdag i väst, ons-
dag i öst. Hem kommer du med dubbla semesterminnen.

Flyg till Kroatien…
Ving (www.ving.se) flyger under sommarhalvåret från Stock-

holm och Göteborg direkt till Pula, varifrån det är en timmes

bussresa till Rovinj och en och en halv timme till Porec. Även

Scandjet (www.scandjet.se) har direktflyg från Stockholm och

Köpenhamn till Pula.

…eller flyg till Italien
SAS (www.sas.se) flyger direkt Köpenhamn–Venedig. Flera

flygbolag har flyg Stockholm–Venedig med byte av plan någon-

stans i Europa, men smidigaste förbindelsen har SN Brussel

Airlines (www.flysn.se) som flyger från Stockholm Bromma till

Venedig med kort transfertid i Bryssel.

Billigast men med längst totala restid blir det med Ryanair

(www.ryanair.se) Stockholm Skavsta–Milano Bergamo. Från

Bergamo fortsätter du med buss (www.ibus.it) eller tåg

(www.trenitalia.com) till Venedig (tre timmar, åker du tåg måste

du byta i Brescia).

Fritidsresor (www.fritidsresor.se) flyger under sommarsäsong-

en direkt till Trieste. Därifrån tar du bussen (tre timmar) till

Venedig eller till Porec (två timmar). Varför inte en överrask-

ningssemester: köp paketresa med ospecificerat boende från

Fritidsresor – först när du landat i Trieste får du reda på om du

hamnar i Italien eller Kroatien.

Så kombinerar
du Venedig och
Porec bäst:
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Det syndiga motivet
till att bära mask

gestaltas i Stanley
Kubricks sista film Eyes
Wide Shut.
”



pris 88 kr
artnr 32335

Expressen, jan -08

enosvezia.se
Från Piemonte. 
Stort och fruktigt vin 
med karaktär av bl a 
blåbär och nymalet kaffe. 
Passar till smakrika kötträtter 
av nöt & vilt.

CA’ BIANCA

BARBERA D’ASTI -

MÄKTIG OCH

KRAFTFULL!

Alkohol kan orsaka skador på lever och bukspottskörtel.
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utbudet är enormt. Men det

är svårt att hitta dubbelrum för

under 800 kronor. Billigare men

tråkigare är det på ön Lido och i

Mestre på fastlandet. Men var ska

man börja söka? Det verkar ju

finnas lika många bokningssajter

som hotell. Ska man boka genom

svensk resebyrå eller internationell

internetsajt? Svårt att säga vad

som är bäst. Väljer du det senare

rekommenderar jag etablerade

www.utell.com, som var boknings-

central långt innan internet

uppfanns, eller italienska turistby-

råns sajt www.enit.se.

venedig myllrar av maskaffä-

rer. Masken är en nygammal

tradition. Under medeltiden

användes den av societetsfolk som

ville behålla anonymiteten kring

sitt odygdiga leverne, framför allt

under karnevalen i februari. Stan

är ju trång och rykten sprids

snabbt.

Det syndiga motivet till att bära

mask gestaltas i Stanley Kubricks

sista film Eyes Wide Shut efter en

novell av den österrikiske författa-

ren Arthur Schnitzler. Den handlar

om en utflippad överklass som vill

vidga gränserna för dagens

anständighet. Maskerna till filmen

köptes förstås från Venedig, från

den lilla affären La Macana

närmare bestämt. Karnevaltradi-

tionen i Venedig dog för övrigt ut

på 1700-talet och återuppstod

först på 1970-talet. Varför? Kanske

ett nytt trängande behov att få

bryta den borgerligt kyska

tvåsamheten?

adress:  

La Macana Sac Toletta 1169, Dorsoduro.

VENEDIG
KUBRICKS
SYNDIGA 
MASKER

BO I VENEDIG

GODASTE 

APERITIFEN

BÄSTA TRATTORIAN

omåttligt populära Al Nono Risorto på huvudstråket mellan Piazzale

Roma och Rialto ser ut som en ordinär trattoria med vanlig italiensk mat.

Men skillnaden mot dussinet är att den är fri från billigt fusk och turistflirt.

Maten är mycket vällagad och innergården med klängväxter och rummen

med båtmodell-affischer på väggarna är smakfulla och italienskt gemytliga.

Nästan bara italienare bland gästerna. Pastarätterna kostar 8–9 euro.

adress: Sottoportico di Siora Bettina, Santa Croce 2338.

missa inte sprits, en

läskande aperitif gjord på

Campari, vitt vin, sodavatten och

garnerad med en oliv på en

tandpetare. Bästa sättet att

fördriva solnedgångstimmen i

väntan på middagen. Gör det

gärna på restaurangen och

baren Bancogiro i 1400-talsloggi-

an vid Rialtomarknaden. Ät för

all del middag här också. 

Bra fisk och sagolik ostbricka.

adress: Bancogiro, Campo San Giacometto 122, tel 041-523 20 61.



Vorsprung durch Technik www.audi.se

Nya Audi A3 Cabriolet botar dina frihetsbehov på nolltid. De direkta och sportiga 

köregenskaperna är Auditypiska och inspirerar till en och annan omväg. Tack vare 

att den elektriska suffletten är av tyg tar det bara nio sekunder att vara ute i det 

fria. Lika snabbt går det att sitta under tak om himlen öppnar sig. Dessutom tar

tygsuffletten minimalt med plats nerfälld. Med andra ord går bagageutrymmet 

fortfarande att packa i. Och eftersom tyg väger mindre än plåt är nya Audi A3

lättare. Det märks både på köregenskaper och bränsleförbrukning. Att ljudnivån 

i motorvägsfart bara är en decibel högre än i vanliga Audi A3 låter kanske för-

vånande. Men så är det. Varmt välkommen in till din Audiåterförsäljare på en

befriande premiärtur från den 19 april.  

Nya Audi A3 Cabriolet

b

N

Audi A3 Cabriolet från ca

264.000kr
Leasing:

fr 1.940 kr/mån*

Förmånsvärde:

fr 1.871 kr/mån*
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Jobb och semester
Skiftande resor, olika syften. Mycket gemensamt. Det ska fungera. 

Det är värdefull tid. Det ska matcha en budget. Det ska vara effek-

tivt eller avkopplande.

    Sedan 1994 har vi uppfyllt krävande affärsresenärers önskemål. 

Vi har nu tagit vårt upparbetade förtroende vidare till våra kunders 

kanske viktigaste tid. Semestern. Besök vår nya hemsida www.ebt.se

och ta del av vårt erbjudande.

                                                                           Välkomna!

Euro Business Travel, Alströmergatan 22, 112 47 Stockholm, Tel 08 - 566 14600, Fax 08 - 566 14610, www.ebt.se

TRAVELNET GROUP

Vi gör det enkelt
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lufttorkad skinka, oliver

och vin. En eftermiddag i källarsva-

la vintoteket Epvlon i Porecs gamla

stadskärna är en perfekt avslut-

ning på en dag på cykelsadeln.

Den lufttorkade skinkan, en

blandning mellan spansk serrano-

och italiensk parmaskinka, kallas

prsut och är ett bra sällskap till

smakresan mellan Istriens olika

viner. Osten är gjord på fårmjölk,

smakar som italiensk pecorino

romano och kommer från

kroatiska ön Pag.

Under Jugoslavientiden gjordes

mest enkelt bordsvin i plastdun-

kar. Nu satsar Istriens vinodlare på

kvalitet. Ett hett tips: om två–tre år

är det gott om istriska viner på

svenska Systembolaget.

Jag börjar med mousserande

Misal Brut, odlat en mil från Porec.

60 procent malvasia – en druva

som odlats i Istrien sedan romarti-

den – och resten lika delar

chardonnay och pinot noir.

Blommigt, plommon och gröna

äpplen.

Provar vita Istarska Malvazija,

odlat i närheten av byn Markovac,

också en mil från Porec. Friskt,

syrligt och soligt.

Fortsätter med ett rött vin gjort

på druvan teran. Teran-Barrique

lagrat på ekfat kommer från

vinodlaren Franc Arman, som gör

viner i bitter konkurrens med

grannen och brodern Marion.

Typisk vaniljaktig ekfatssmak som

får mig att tänka på Rioja. Under-

bart.

Efter delikatesseftermiddagen i

vinkällaren är det svårt att komma

igen. Sover från klockan sex till

klockan nio på kvällen och

drömmer om den salta vinden

som frasar i Istriens skira ljusgröna

vinbuskar.

adress: Enoteca Epvlon, Eufrasia 31.

POREC

cykla på gamla banvallar och

smala vägar utan tung trafik, med

utsikt över det glittrande havet

och gröna kullar krönta med

muromgärdade byar. Infrastruktu-

ren för cykelturism i Istrien är

extremt bra. Det finns särskilda

cykelkartor, cykelhotell och

cykelutflyktspaket. Du behöver

givetvis inte ha med dig cykel

hemifrån, hyr på plats. Porec är

ideala utgångspunkten för

cykelturerna.

En bra början är sajten

www.istria-bike.com.

CYKLA PÅ
BANVALLAR

VIN OCH SKINKA PÅ EPVLON



Hornsgatan 57 • 118 49 Stockholm • tel : 0736-38 71 95 • fax: 08-754 49 72 • mail: po@westerwine.com

Följ med på vingårdsresa till våra producenter i Piemonte

till hösten anordnar vi för tredje året i rad våra myck-
et uppskattade vin- och matresor till våra producenter i
hjärtat av den vackra norditalienska regionen Piemonte,
välkänd för sina högkvalitativa viner, fantastiska mat,
kulturella rikedom och stora gästvänlighet.

Vi bor på en agritourimo som producerar sina egna
viner och som ligger i provinsen Asti i Piemonte. 

Vi gör besök på våra vingårdar som producerar väl-
kända Barolo, Barbaresco och Barberaviner, vi går på
tryffelkurs/provning och blir bjudna på tryffel och äter
våra 5–7 rätters middagar på regionala topprestauranger.

Vi gör också besök med shopping, sightseeing och
restaurangbesök i den unika och vackra barockstaden
Torino.

Vi anordnar resorna i första hand för företag, organi-
sationer och myndigheter i grupper om 8–20 pers. 
Hör av dig till oss så kan vi skräddarsy och diskutera
upplägg. Priset (utom flyg t. o. r Milano) för ex. en resa
torsdag–söndag under våren inkl allt (egen buss, logi,
alla måltider inkl dryck) = 9.700:-/pers.

Se och läs om våra norditalienska kvalitetsviner på:
www.westerwine.com

fisk, tryffel och skaldjur. Tre av Istriens gastronomiska trumfkort.

I solen på restaurang Cardo i gamla stan provar jag en fyrarätters lunch

byggd på lokala specialiteter:

1. ansjovis på rostat bröd.
Salt aptitretare. Nyfikenheten

stegras.

2. capesante
Det vill säga

vackra St

Jakobsmusslor

kokade med

citron och olja.

Det lovar gott.

3. tagliatelli
med vit istrisk
tryffel
Vit tryffel hittar man bara här i Istrien och i italienska Toscana och Piemonte.

Klart att istrierna är stolta över sin exklusiva svamp. Mäktig, tung, mångfa-

cetterad smak, räcker med små hyvlade smulor.

4. ugnsbakad havsabborre
Havsabborren har många namn. Seabass på engelska, -branzino på italiens-

ka och lubin på kroatiska. Här serveras den ugnsbakad inbäddad i ett berg

av havssalt. Adriatiska havets stolthet smakar nästan som sjöfisk. Med

pressad citron och ett kallt vitt istriskt vin till är den ändå underbar –

makalöst mjäll, mild och len.

adress: Cardo, Cardo Maximus 6, tel 052-25_51_64.

FYRARÄTTERS 
MED HAVSABBORRE

BO I POREC

www.legally-yours.se

några få äldre hotell i den

gamla stadskärnan. Desto fler

moderna hotell i tamarisklundarna

längs kusten norr och söder om

stan. Gott om bra hotell till rimliga

priser, även om priserna gått upp

de senaste två åren. Billigast är att

bo i privatrum eller campingstuga.

Börja söka på Kroatiska turistby-

råns webbplats http://se.croatia.hr

– klicka på Boende. Ett alternativ

är att bo på lantgård utanför stan,

boka på www.istra.hr.

POREC
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Ny bana 2008?   
Ett erbjudande för dig.

www.kyssinge.se

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
för en provmånad är endast 1500 kronor (eller 2500 kronor för
hela din familj). 

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.
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många företag försöker tjäna pengar på kombinationen
av att vi lätt får dåligt samvete och att de flesta vet för lite
om sakfrågan för att genomskåda reklamens budskap. 

Bilar som kan tankas med etanol säljs med argumentet
att detta minskar den globala uppvärmningen (trots att
tillverkningen av etanol sannolikt ofta
skapar värre växthusgaser än den
hindrar). Ägg säljs ofta med
argumentet att de kommer
från frigående höns (trots att
det rimligen är svårt att veta
vilken typ av fångenskap som
hönorna gillar). Fonder säljs
ofta med argumentet att
förvaltaren är ”etisk” eller
tar ”ansvar” (trots att
övriga fondförvaltare
knappast är onda eller
oansvariga).

Men lösningen är
förstås inte att cyniskt
avstå från att försöka välja
rätt. Nästan alla, tror jag, behöver
ha ett gott samvete för att må bra.
Och mitt intryck är att vi även är ganska
många som mår sämre när vi inser att vi blivit
lurade av listig reklam. Alltså finns ingen genväg, vi behö-
ver ägna tid åt att få tag på korrekt information, så att vi
har större chans att välja rätt. 

för att genomskåda reklamen om ”etiska” fonder är det
viktigt att förstå skillnaden mellan att köpa en vara och att
investera pengar i en aktie. 

Många verkar tro att den som sparar i aktiefonder ”ger
sina pengar till” de företag vars aktier finns med i fonden.
Sanningen är att flödet av pengar normalt är det omvända.
Företagen har ofta funnits i över 100 år och deras aktier
köps och säljs på en andrahandsmarknad. Till exempel
köper en pensionssparare aktier som någon annan sparare

säljer, ofta är säljaren en pensionär som behöver pengarna
att leva på. Köparen betalar för är rätten till en del av
företagets framtida vinster.

Företagen existerar redan, deras vinster är ett faktum.
Det som går att välja är hur vinsterna fördelas och vad som
görs med pengarna. 

Ändå tycker många att källan avgör om de vill ta emot
pengar. Även om källan är laglig, till exempel tillverkning
av vapen eller cigaretter, så ses vinsterna som smutsiga. Jag
tycker detta är ologiskt. Pengarna finns redan, källan gör
dem inte smutsiga, det avgörande för gott eller ont är vad
vi köper för dem. 

Därför tycker jag det är bättre att i sitt fondsparande
fokusera på att nå en hög avkastning

utan onödigt risktagande, men
sedan försöka spendera peng-

arna på ett bra sätt. 

visst kan man funde-
ra över syftet med att
starta till exempel en
Afrikafond. Är det en ny

typ av kolonialism? Eller
handlar det bara om att

fylla en vit fläck på kartan för
spekulanter som letar billiga

aktier? Kanske finns det folk som
tror att aktieköp i Kenya hjälper de

fattiga – men det vore lika underligt om 
en insättning i en aktiefond som placerar 

på Stockholmsbörsen skulle hjälpa svenska utelig-
gare. 
Att inte köpa aktier i företag som tillverkar alkohol

och tobak är det löfte som är gemensamt för de flesta
fonder som kallar sig ”etiska”. Vissa väljer även bort till
exempel produktion av vapen och olja.

men att vissa välja bort alla företag i en bransch har
ingen effekt alls på börsbolagen eller på deras aktiekurser,
det är uppenbart för alla som vet hur aktiemarknaden
fungerar. Så länge det bara är en minoritet av placerarna på
den globala aktiemarknaden som inte vill investera i ett
visst börsbolag, så sätts aktiekursen helt av utbud och
efterfrågan bland majoriteten, för det är alltid så att majori-
teten placerare inte äger aktier i ett visst börsbolag (totalt i
världen finns över 100.000 aktier att välja på).

jonas lindmark
analyschef på Morningstar.

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 | 4 | ETISKA FONDER

PENGAR ÄR INTE SMUTSIGA
Våra val som konsumenter spelar roll, men det
går inte att förbättra världen med sitt fondval.
Pengar i sig är inte smutsiga, det avgörande är
om du gör något positivt med sparkapitalet.



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

GÖTEBORG 031-17 12 25
MALMÖ 040-720 20
www.standardbolag.se LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

S l u t s t e n e n - d e n S - m ä r k t a a v v e c k l i n g e n Sälj det vilande bolaget till oss så

likviderar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta 8-10 månader på utskiftningen.

Vi tar hand om all hantering av bolaget.

www.legally-yours.se

Börsbolagens ledning bryr sig inte heller, eftersom de
redan är väl medvetna om att det finns små grupper män-
niskor som starkt ogillar deras varor eller tjänster. Man kan
inte vara älskad av alla – och de som tillverkar tobak, vapen
eller alkohol är redan väl medvetna om kritiken. 

löftet att välja bort vissa branscher liknar medelti-
dens avlatsbrev – genom att placera sitt sparande i en etisk
fond så kan man känna sig god, därför att man upplever att
ens pengar inte gör något ont. 

Men det är en rent egoistisk upplevelse, eftersom place-
ringen inte har någon effekt på börsföretagen eller deras
verksamhet. Och kärnan i ogillandet – att andra människor
till exempel röker, dricker sprit och använder vapen –
påverkas förstås inte alls.

Nej, det är inte genom vårt fondval som vi kan bidra till
en bättre värld. Därför är det klokt att istället välja de
fonder som troligen ger bäst resultat (duktiga förvaltare
och låga avgifter) så att sparkapitalet kan växa sig så stort
som möjligt.

Konkret nytta kan vi däremot göra direkt i vår vardag,
till exempel genom vilken mat vi köper, vilka tidningar vi
prenumererar på eller hur vi behandlar människor i vår
omgivning. 

Tillsammans med andra, via föreningar eller spontant
på internet, kan vi ibland påverka starkare. Och de som har
ett stort sparkapital, oavsett källan, har dessutom den makt
som pengar ger. 
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Det är inte genom vårt fondval som vi kan bidra till en
bättre värld. Därför är det klokt att istället välja de
fonder som troligen ger bäst resultat så att sparkapi-
talet kan växa sig så stort som möjligt.’’



christer lingström,
Edsbacka krog, Sveriges ende

tvåstjärnige kock, bjuder i varje

nummer av Legally yours på

några av sina bästa recept.

MAT | INFÖR VÅRSÄSONGEN
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Nöje. Möt inspiration.
Mitt bland södertörns urskogar, åkrar, intill 

svealands glimmrande kuststräcka. Ligger 36 
utmanande natursköna hål sammanlänkat 
med en högklassig konferensanläggning. 

Enklare affärsmöten. Stockholm fast på landet.
Välkommen till oss!

08 520 390 30     www.korunda.se

www.legally-yours.se

SOLGUL
FISKGRYTA

Gös, musslor och lite kryddor gör

underverk, blir till en vänlig och

somrig fiskgryta.

4 portioner  

1 kg blåmusslor

2 vitlöksklyftor

2 schalottenlökar

smör

1 dl vitt vin

2 dl vatten

2 tomater

1/2 gurka

1 knippa dill

200 g gösfilé

1 paket saffran

ev lite salt

1. Skölj och borsta musslorna.

Finhacka vitlök och schalottenlök.

2. Fräs vitlök och schalottenlök

mjuka i lite smör i en rymlig

kastrull. 

3. Häll i musslor, vitt vin och

vatten. Sätt på lock. 

4. När musslorna öppnat sig

(kassera de som inte gjort det),

lyft upp dem och lägg på ett fat. 

5. Skär tomaterna i klyftor. Skala

och dela gurkan. Finhacka dillen.

6. Låt musselfonden sjuda och

lägg i fisken tillsammans med

tomat, gurka, dill och saffran. 

7. När fisken precis är genomkokt,

tillsätt musslorna. Smaka av med

salt och servera. 

Vårens stora mattrend kommer enligt Christer

Lingström att fortsätta vara ett starkt fokus på miljö.

Och på råvarornas ursprung. 

– Den medvetenhet kommer att fortsätta prägla

den svenska restaurangbranschen, säger han.

Utrotningshotet gör att konsumenterna ofta avstår

från allt fler fiskarter.

– Redan för fem år sedan bojkottade vi torsken.

Och förra året serverade vi ingen ål till julbordet.

Det fick vi faktiskt kritik för. Men vi måste alla ta

ansvar. Så fort Fiskeriverket kommer med nya

uppgifter om vilka fiskar som är hotade, då lyder vi.

Den här medvetenheten måste in i vardagen.

en färgstark och smakrik gryta passar
bra inför vårsäsongen, tycker Christer
Lingström.

Han beskriver den fisk- och skaldjurs-
baserade rätten som ”lightmat”.

– Den innehåller inte en massa fetter och
liknande. Gott och nyttigt, konstaterar han.

Som måltidsdryck föreslår han ”något

åt chablishållet”.
– Och som dessert tycker jag att man

ska försöka hitta riktigt fina och mogna
mangos. Skiva dem, strö socker och chili
över och avsluta sedan med lime. 

– Det blir en bra kombination. Fiskgry-
tan i sig är inte särskilt stark, så hettan
behövs här.

”Medvetenheten fortsätter öka”
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Vi måste alla ta ansvar. Så fort Fiskeri-
verket kommer med nya uppgifter om
vilka fiskar som är hotade, då lyder vi.
Den här medvetenheten måste in i var-
dagen.’’



både trier och koblenz var en gång i tiden romerska
provinshuvudstäder och det var också romarna som förde
vinrankan till Mosel. Den moderna vinodlingens historia
tog sin början 1787 då en kurfurste i Trier bestämde att
endast rieslingdruvan fick odlas (idag är andra gröna
druvor tillåtna men det är Riesling som
dominerar). Det var inte romarna som
tog med Riesling utan den anses som
inhemsk.

Vinodlingarna stäcker sig över 240
kilometer längs Mosel och dess bifloder
Saar och Ruwer. De bästa vinerna görs i
Saar, Ruwer och Bernkastel

Mosel tillhör de nordligaste vinod-
lingsområdena i världen för viner av
hög kvalité. Utefter floden ligger flera
sluttningar mot syd -sydväst som ger
varma och soliga lägen. Till detta kom-
mer floden som tillsammans med
golfströmmen skapar ett klimat som ger druvorna lång tid
att mogna och bilda aromämnen.

Jordmånen består av magra skifferjordar på många
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peter axelsson
Vinexpert och nybliven advokat vid 

advokatfirman Quorum. 

Har nyligen sagt upp sig från åklagar-

kammaren.

VIN | MOSEL

gånger extremt branta sluttningar. Tack vare jordmånen får
vinerna ofta en karaktäristisk skiffer- och petroleumton i
doften.

Vinodlingsarealen omfattar drygt 10 000 hektar och
den dominerande druvan är Riesling.

Det finns runt 10 000 producenter
och de flesta är mindre familjeföretag.
Under våren släpps på Systembolaget ett
flertal viner från några av de bästa pro-
ducenterna i området.

Godset Dusemonder Hof har varit i
familjen Fritz Haags ägo sedan 1605. 
Här framställs enbart rieslingviner från
branta sluttningar i Brauenberger Juffer-
Sonnenuhr och Juffer. Vinerna klarar
lång lagring. Brauneberger Juffer Sonne-
nuhr Riesling Spätlese och Brauneberger
Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese
(årgång 2006) är två av mina favoriter

från denna producent. Det förstnämnda vinet har en åter-
hållen doft av mineral, äpplen och persika. Smaken är
fyllig, komplex och halvtorr med tydlig sötma och balanse-

VÄRLDENS 
BÄSTA 
VITA VINER
Flera av världens vingårdar ligger vid floder. En av
de vackraste floddalarna är Mosel-Saar-Ruwer i
Tyskland. I dalen framställer några av världens
bästa producenter några av världens bästa vita
viner med hjälp av världens bästa gröna druva -
Riesling.

Godset Dusemonder Hof har varit i familjen
Fritz Haags ägo sedan 1605.

Jordmånen består av magra skifferjordar på många gånger
extremt branta sluttningar.
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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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Alkohol i 
samband med 

arbete ökar 
risken för 
olyckor

rad syra. Auslesen har
även lite persika i doften.
Smaken är fyllig, kom-
plex och halvsöt med balanserad bra syra. Eftersmaken är
lång.

scharzhofberg ligger i Saar. Tidigare ägdes vingården av
ett kloster men 1797 köptes den av förfäderna till dagens
ägare Egon Müller. Egendomen heter Egon Müller-
Scharzhof. Anses som en av Tysklands bästa producenter
och många av dess söta viner har sålts på vinauktioner för
astronomiska belopp. Prova gärna deras mer än prisvärda
Scharzhof Riesling QbA 2007 som har en dov doft med
inslag av mineral. Smaken är medelfyllig med hög fin syra
och bra frukt. Prova gärna också deras Scharzhofberger
Riesling Auslese 2006. Till Systembolaget kommer endast
24 buteljer av detta halvsöta komplexa vin som för närva-
rande är återhållet men ack så komplext. Jag hittar lite
persika, äpplen och mineral i detta vin som behöver lagras.
Visst kostar det en slant men låt inte priset bestämma
denna gång.

Joh.Jos Prüm är också specialist på ädelsöta viner fram- �

Mosel tillhör de nordligaste
vinodlingsområdena i världen
för viner av hög kvalité. Utefter
floden ligger flera sluttningar

mot syd-sydväst som ger varma och soliga lägen. ’’



Alkohol är beroende-
framkallande.
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Ward Wines www.wardwines.se

En torr
och frisk 
Riesling
som passar 
till fisk och 
skaldjur!

”Mumm Cordon Rouge 
N° 1 i Wine and Spirits 
International Magazine”

Hälften av alla som drunknar
har alkohol i blodet.

www.pernod-ricard-sweden.com

I april 2007 erhöll 
MUMM Cordon Rouge 

delad första plats 
bland 57 andra non-vintage 

champagner!

”the brand has seen 
a dramatic 

improvement in quality...”

7543 Mumm Cordon Rouge 
12% 75cl 299:-
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ställda av Riesling. Även deras viner når prismässiga topp-
noteringar på vinauktioner. En av dagens ägare – Manfred
Prüm skulle egentligen bli advokat men insåg snart att
hans kall var något helt annat. 

Det är dock inte bara söta viner som framställs här utan
det finns också härliga torra viner. Prova Wehlener Sonne-
nuhr Riesling Kabinett 2004 som är ett utvecklat vin med
fin terroir känsla och med inslag av petroleum, skiffer, och
diesel. Smaken är medelfyllig, torr och utvecklad med fin
balanserad struktur. Jämför det vinet med Graacher Him-
melreich Riesling Spätlese 2004. 

Det sistnämnda har en rökig doft med mycket terroir.
Smaken är relativt fyllig och torr med viss utveckling, bra
syror och balanserad frukt. 

Det här var ett urval av mina favoritviner från bra
producenter vars viner kommit eller kommer att lanseras
under våren. Njut av ett glas mosel nu när våren står för
dörren.

nr vin pris betyg
98333 Bauneberger Juffer Sonnenuhr 250 kr §§§§(§)

Riesling Spätlese 2006

98126 Brauneberger Juffer Sonnenuhr 340 kr §§§§

Riesling Auslese 2006

98965 Scharzhof Riesling QbA 2007 169 kr §§§§

97356 Scharzhofberger 1 700 kr §§§§§

Riesling Auslese 2006

99588 Wehlener Sonnenuhr 229 kr §§§§

Riesling Kabinett 2004

98921 Graacher Himmelreich 254 kr §§§§

Riesling Spätlese 2004

§ 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

MOSEL



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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8 | TERROIR

JORDMÅN, KLIMAT OCH LÄGE
översätter man terroir så betyder det helt enkelt
jordmån. Men i vinvärlden är begreppet vidare än så. Och i
dag är de flesta överens om att terroir har stor påverkan på
det färdiga vinet.

Med terroir menas den totala naturliga miljö som
omger varje vinfält och i förlängningen hur denna miljö
påverkar druvan och därmed det färdiga vinet. Det är en
kombination av jordmån, klimat och vingårdens läge.

Jordmånen kan grovt delas upp i matjord, som ligger
överst, och alv, som ligger under. Det bästa är om matjor-
den är väldränerad och har möjligheter att tåla och behålla
värme. Det är bra om alven är väldränerad eftersom vinran-
kans rötter då kan tvingas långt ned i jorden i sitt sökande
efter vatten och andra för vinet positiva faktorer. Jordar
med högt pH (till exempel kalkrika jordar) är ofta bra
vingårdar. Således är vingårdsmarker med lågt pH mindre
bra jordar. Men ingen regel utan undantag. På granitjordar-
na i Beaujolais och Alsace trivs druvorna och här framställs
ju också högklassiga viner.

ett bra klimat krävs för att en vinranka skall trivas. Sol,
värme och fuktighet behövs för att en vinranka skall växa
och för att det skall utvecklas tillräckligt med socker i
vinrankorna. 

Klimatet är det långsiktiga resultatet av temperatur, sol,
vind, nederbörd – det vill säga det vi i dagligt tal kallar för
väder.

Väderlekens och klimatets variation är betydelsefull
eftersom vinrankan är konservativ och helst inte vill ha för
stora variationer vare sig under det enskilda dygnet eller
under de olika årstiderna. 

Den bästa temperaturen för en vinodling är ett årsge-
nomsnitt på 12-16 grader Celsius. Efter vintern vaknar
vinranka till liv när dygnstemperaturen nått 10 grader
Celsius. Sommaren får gärna vara lång och relativt varm.
Den sista månaden innan det är dags för skörd är det bra

om temperaturen ligger runt 15-20 grader Celsius. Om
dessa idealiska förhållanden varit så får man en balans
mellan syra och socker. Men om det varit för mycket värme
under druvmognaden blir syran låg och om förhållandena
är tvärtom är risken för att syran dominerar för mycket
överhängande.

vatten är lika nödvändigt för vinrankan som solen.
Det skall komma vid rätt tidpunkt och helst även i rätt
mängd. I ett svalt område som inte konstbevattnas är 400-
700 millimeter per år ett minimum.

Vind i måttliga mängder kan också vara bra för vinran-
kan. Det underlättar upptorkningen av druvor efter neder-
börd och minskar därmed risken för svampangrepp.

I vinvärlden talas ofta om makro- meso och mikrokli-
mat. Med makroklimat avses klimatets betydelse över ett
större område, till exempel en vinregion. Klimatet i en
vingård eller floddal eller en bergssluttning är mesoklima-
tet. Med mikroklimat menas det klimat som omgärdar den
enskilda vinrankan. Det sisnämnda kan vinodlaren delvis
själv påverka genom det sätt som jorden brukas och vinran-
kan beskärs, binds upp, gallras med mera. Jordmånens
värmeupptagande förmåga är viktig för mikroklimatet. Ett
bra exempel på det är de stenbeklädda vingårdarna i Châ-
teauneuf-du-Pape där stenarna magasinerar värme som
verkar temperaturutjämnande.

höjder och sluttningar spelar ofta en viktig roll i
vinodlingssammanhang. Sluttningar har många gånger ett
tunt jordlager vilket ger en god dräneringsförmåga och bra
solexponering. Även höjden kan påverka vinodlingen.
Luften blir ju högre upp man kommer tunnare och då avtar
också temperaturen. I varma områden kan det vara positivt
och i svalare områden mer negativt. I de riktigt varma
odlingsområdena är höjden en förutsättning för framställ-
ning av kvalitetsviner. 

VinskolaPeters 



Varannan förare som
omkommer i singel-
olyckor i trafiken är
alkoholpåverkad.

Ett vin av John Matta, 

årets vinmakare i Italien 

1997, 2002 och 2005.

Super
Tuscany

Ripa delle Mandorle, 2005.
Artnr: 88735, 107 kr

Finns i Systembolagets
beställningssortiment!

www.redandwhite.se

Ripa delle Mandorle
An elegant “Super Tuscan”

wine with Sangiovese predomi-

nant. The presence of Cabernet

in the blend makes this wine

fit for ageing, but it can also

be enjoyed immediately.
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På det norra halvklotet är oftast en sydsluttning att
föredra såvida inte det är för varmt. Då kanske vinodlaren
istället föredrar mer skuggade nordsluttningar.

De fördelar som sluttningen har kan i en floddal kombi-
neras med vattenytan som ger en temperaturstabiliserande
effekt där värmen lagras på dagen för att sedan sprida sig
över vingårdarna under natten. Finns det också ett skogs-
krön som skyddar mot kalla vindar så föreligger idealiska
förhållanden. Många vinodlingar i Frankrike oh Tyskland
är bra exempel på detta.

Kan man då känna terroir i vinerna? Köp ett chablisvin
som inte legat på ekfat och jämför med ett chardonnayvin
från förslagsvis Australien och som inte heller det legat på
ekfat. Riesling är en druva som lät låter sig påverkas av
terroir. Prova Schloss Vollrads Riesling Trocken (nr 5846,
pris 93 kronor) och jämför det med (nr 6498) Stoneleigh
Riesling (99 kronor) från Nya Zeeland. På den röda sidan
väljer ni ett syrahvin från norra rhõnedalen och jämför det
med ett vin på samma druva från Australien. Vad skillna-
den är tänker jag inte tala om utan det är upp till er att
upptäcka. Vinets värld är underbar.

Med terroir menas den totala
naturliga miljö som omger varje
vinfält och i förlängningen hur
denna miljö påverkar druvan
och därmed det färdiga vinet.

Det är en kombination av jordmån, klimat och
vingårdens läge.

Det terroirigaste vinet… 
… jag druckit kan vara alsacevinet Riesling Cuvée Frédéric
Emile från producenten Trimbach. Druvorna till vinet kommer

från sluttningarna (syd- sydöstligt) som ligger ovanför vinanlägg-

ningen.  Genomsnittsåldern på de planterade rieslingodlingarna

är i genomsnitt 30 år gamla och jordmånen består av lera och

kalk tillsammans med fossil musselkalk. Vinet är en härlig

kombination av frukten från rieslingdruvan och terroir. Med

många års lagring blir terroiren än tydligare. På Systembolaget

finns för närvarande årgång 2001 som är bland de bästa jag

druckit (varunumret är 98141 och priset är 314 kronor)

’’



fotokonst är i ropet. Trots det har
marknaden för foto i Sverige långt
kvar till en internationell nivå även
om trycket på fotokonst ökat markant
de senaste åren. Priserna stiger både
bland det klassiska svartvita fotot
liksom det samtida konstfotot. Galle-
rierna blir fler, konsthandeln expan-
derar och auktionshusens avdelning-
ar för fotografi blir allt större. Nu är
det ett gyllene tillfälle och köpa sitt
första fotografi om man inte redan
gjort det och som med all konst ska
man välja något man verkligen tycker
om. 

Genom åren har måleriet och
fotografiet ömsesidigt influerat
varandra. Dadaisterna utvecklade
fotomontaget och surrealisterna
använde fotografiet till att ge vardag-
liga företeelser nya och gåtfulla
intryck. Man Ray med sina gränsöver-
skridande bilder, lekfulla och erotiska
associationer blev en viktig inspira-
tionskälla för efterföljande konstnä-
rer. 

på 1940-talet utvecklade Richard
Avedon och Irving Penn modefoto-
grafi till konst med sina nyskapande
bilder i tidningarna Harper´s Bazaar
och Vogue. En nyhet var att man
koncentrerade sig på motivet mot en
neutral och stilla bakgrund. Andra
stora fotografer som börjat sin bana
med att fotografera mode är Helmut
Newton och Peter Lindbergh. Genom

åren har de gått från det kommersiel-
la till det konstnärliga med ett karak-
täristiskt bildspråk och en personlig
estetik.

med framgång öppnade år 1969
Witkin Gallery i New York som det
första kommersiella galleriet för
fotokonst. Några år senare i Stock-
holm slog det epokgörande galleriet
Camera Obscura, Sveriges första
fotogalleri upp sina portar. Galleriet
grundades av den fotointresserade
reklammannen Lars Hall som under
åren 1977-83 drev galleriet tillsam-
mans med fotografen Lennart Dure-
hed, tidigare assistent till Irving Penn
i New York. Här visades och såldes
internationellt svartvitt fotografi av
högsta klass. Inledningsvis ställdes
fotografier av Edward Weston, Bras-
sai, Eugene Atget, Paul Strand, Alfred
Stieglitz och Irving Penn ut. Den
svenska fotokonstens historia skulle
förmodligen ha sett mycket annorlun-
da ut om det inte varit för Galleri
Camera Obscura. När de sålde Irvin
Penns bilder på åttiotalet kostade de
några tusen kronor styck, idag får
man betala upp till flera hundra
tusen.

robert mapplethorpe förändrade
konstscenen på 1970-talet med sina
välkomponerade erotiska bilder av
nakna människor och inträngande
studier av blommor med sexuella

övertoner. Med konstnärer som Cindy
Sherman och Barbara Kruger kom
fotografiet ytterligare att förändras
under 80-talet och det idébaserade
fotografiet fick allt mer uppmärksam-
het. Cindy Sherman använde sig själv
som modell och utan egentlig fotogra-
fisk utbildning började hon göra
svartvita självporträtt som hämtad ur
en amerikansk b-film. Med sig själv i
fokus har hon fortsatt att med färgfo-
tografi parodiera kända målningar
och visualisera både drömmar och
mardrömmar. 

på 1990-talet exploderade fotokon-
sten i Tyskland med fotografer som
Andreas Gursky och Thomas Ruff.
Med vardagliga ofta arkitektoniska
scenerier i jätteformat erövrade de
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FOTOKONST
PÅ TAPETEN

KULTUR | FOTOKONST

LITE OM UPPLAGA
Till skillnad från grafik där man utifrån ett

original kan trycka en serie framkallas varje

foto för sig. Det gör att varje fotografi är ett

original även om de ingår i en upplaga.

Fotografierna kan skilja sig något från

varandra eftersom bearbetningen oftast

sker för hand, antingen av fotografen själv

eller en kopist. Ju större storlek på fotogra-

fiet ju mindre brukar upplagan vara. 

LITEN GLOSLISTA
C-print – (colour) kopia från färgnegativ

Silvergelatinkopia - analog fotokopia

Cibachrome - positiv kopia från dia

Lambda – digital utskrift på fotopapper

Fiberpapper – fotopapper av den gamla

sorten, ger vintage-känsla

RC-papper – plastpapper

BOKHANDEL
En välsorterad bokhandel är KONSTig i

Kulturhuset. Här finns det mesta om

fotokonst. 

BÖCKER
estelle af malmborg har tillsammans

med konstkritikern Sophie Allgårdh skrivit

en introducerande bok ”Svensk Konst Nu”

om svenska samtida konstnärer. Ett måste i

bokhyllan för den som vill lära sig mer om

svensk samtida konst och fotografi. 

charlotte cotton, The Photograph as

contemporary art, Thames & Hudson

reGeneration, 50 photographers of

tomorrow, Thames & Hudson

susan bright, Art Photography Now,

Thames & Hudson

collecting photography, Gerry

Badger, Mitchell Beazley

�

TEXT SOFIA RUDLING   
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Nu är det ett gyllene tillfälle och köpa sitt första foto-
grafi om man inte redan gjort det och som med all
konst ska man välja något man verkligen tycker om. ’’

PETER LINDBERGH 
Mathilde on 
Eiffeltower.
Lindbergh har beskri-
vits som fotografen
som avgudar kvinnor,
under 80-talet blev han
en av de mest anlitade
modefotograferna.
Lindbergh har en
förkärlek till det
svartvita fotografiet. 
Fotograf: Bukowskis

ANTON CORBIJN. Sean Penn San Anselmo 1999. Fotograf: Bukowskis MARIA MIESENBERGER. Männen i gungan. Fotograf: Åmells Konsthandel
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FOTOKONST PÅ GALLERIER & AUKTIONSHUS
Wetterling Gallery - www.wetterlinggallery.com | Milliken Gallery - www.milliken-

gallery.com | Natalia Goldin Gallery - www.nataliagoldin.com | Galleri Bränd-
ström & Stene - www.brandstromstene.se | Galleri Charlotte Lund - www.galleri-

charlottelund.com | ALP Galleri Peter Bergman - ww.alpgallery.com | Galleri
Andréhn Schiptjenko - www.andrehn-schiptjenko.com | Galleri Flach - www.galle-

riflach.com | Mia Sundberg Galleri - www.miasundberggalleri.se | ID:I Galleri -
www.idigalleri.org | Galerie Nordenhake - www.nordenhake.com | Galleri CFF -
www.centrumforfotografi.se | Åmells Konsthandel – www.amells.com | Bukows-
kis – www.bukowskis.se | Stockholms Auktionsverk – www.auktionsverket.se

konstmarknaden och fick köpare att
betala miljonbelopp på trendiga
gallerier världen över.

I Sverige har fotokonsten tidigare
dominerats av storheter som Christer
Strömholm, Anders Petersen, Georg
Oddner och Lennart Olson. Christer
Strömholm har påverkat flera genera-
tioner svenska fotografer med sina
svartvita bilder föreställande trans-
exuella och transvestiter kring Place
Blanche som hans favoritmotiv.

i sverige har fotokonsten under det
senaste decenniet till stor del koncen-
trerat sig till kvinnliga utövare. Många
av dem har nått stor framgång både i
Sverige och utomlands; Maria Miesen-
berger, Annika von Hausswolff, Anni-
ca Karlsson-Rixon, Miriam Bäckström,
Année Olofsson, Maria Friberg, Elisa-
beth Olsson Wallin, Lotta Antonsson,
Marie Andersson och Ann-Sofie Sidén
för att nämna några. En anledning till
den stora delen framgångsrika kvinn-
liga fotokonstnärer kan vara att män-
nen tidigare dominerat måleriet och
att det varit mer stimulerande att
experimentera i en mindre etablerad
konstnärlig yttring. �

ANNIKA VON
HAUSWOLFF
A Moment of
Triumph
Fotograf: Åmells
Konsthandel

B I R G E R  J A R L S G ATA N  1 4 ,  1 1 4  3 4  S TO C K H O L M

T  0 8  6 1 1  4 1  9 3 ,  F  0 8  6 1 1  8 0  0 5

i n f o @ a m e l l s . c o m , w w w . a m e l l s . c o m

Ö P P E T T I D E R : M – F  1 0 – 1 8

V I S N I N G  1 9  A P R I L  –  1 7  M A J

KO N S T N Ä R E R : A N D E R S  Z O R N , J O H N  B AU E R ,
FA N N Y  B R AT E , C A R L  M I L L E S , G A N ,

S I G R I D  H J E RT É N , B RU N O  L I L J E F O R S  M . F L .

V Å R U T S T Ä L L N I N G
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MÄSSOR
ART 39 BASEL 4-8 juni

� Ska man besöka en mässa som handlar om modern konst är den årliga

konstmässan i Basel ett måste. Här samlas 300 av världens bästa gallerier i

stenhård konkurrens att få ställa ut. De svenska gallerier som finns repre-

senterade och blivit antagna till i år är Andréhn-Schiptjenko, Brändström &

Stene, Galerie Nordenhake och Milliken Gallery. På Art Basel träffas mer

eller mindre alla i konstvärlden och här finns inte mindre än 2000 konstnä-

rer finns representerade. Mässan innehåller samtida måleri, skulptur,

teckningar, installationer, fotografier och videokonst av högsta kvalitet. Den

årliga mässan har en systermässa i Miami Beach i december varje år som

inte heller går av för hackor. www.artbasel.com

KULTUR | TIPS

BÖCKER
Bländverk av Britt Tunander 
utgiven av Carlsson Bokförlag

� Författaren till den klassiska storsäljaren Antiklex-

ikonet kommer nu ut men ny bok, Bländverk om

trompe l’oeil-måleri och den stora konsten att lura

ögat. Den handlar om ett minutiöst måleri som

naturtroget imiterar tingens form och ytverkan in i

detalj. I boken följer författaren hur trompe l’oeil prövats under tidens lopp,

hos de holländska mästarna och andra. Den är generöst illustrerad med

vackra bilder och informativa texter. Boken är högst aktuell då den föregriper

en trompe l’oeil-utställning som öppnar på Nationalmuseum hösten 2008.

www.carlssonforlag.se

GALLERI
Carl Larsson 
på Åmells Konsthandel

� Vårens Carl Larsson-utställning

innehåller tiotal verk av både oljor och

akvareller. Det är traditionella motiv

från ett idylliskt Sundborn, men även

förlagor till monumentala verk i pre-rafaelitisk anda. Utställningen innehåller

verk från det som anses som Carl Larssons bästa tid i Paris på 1880-talet till

de nationalromantiska sommarbilderna från makarna Larssons högt

älskade Sundborn. Passa även på att se den sedan tidigare pågående

vårutställningen på Åmells. www.amells.com

MUSEUM
Tidens Form 
Nationalmuseum 24 apr–19 okt 2008

� Tidens Form är en stor utställning om vår

viktigaste mätteknik. Här finns ur och klockor från

alla tider och i alla tänkbara former och material,

allt från allmoge och gamla mästarstycken till

diamantbeströdda lyxklockor från Cartier. Inte mindre än 400 intressanta

skapelser från femhundra år presenteras. Att mäta tidens gång har alltid

varit livsviktigt och här belyser tidens roll i våra liv. Det är en utställning att

beskåda för att se en oändlig variation av tidsfodral men också för att

filosofera över tiden. www.nationalmuseum.se
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Elite Stora Hotellet, Elite Plaza Hotel, Örebro Slott och Conventum Örebro skapar tillsammans ett utbud av 
möteslokaler som ingen annan i Örebro stad. Det finns 43 lokaler att välja mellan, i spännande miljöer, 

från ett medeltida slott till en modern kongress- och evenemangsarena. Varmt välkommen!

019-15 69 90 www.elite.se www.conventum.se
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Sigtuna Stads Hotell har blivit en populär mötesplats för såväl 

konferenser och internationella möten, som för affärsresenären, 

weekendgästen och bröllopsfesten. Endast 15 minuter från Arlanda 

ligger hotellet centralt beläget vid Mälarens strand. En mötesplats 

med modern teknik, skandinaviskt designade rum med alla 

faciliteter. Från ett av Sveriges bästa kök serveras också det bästa av 

säsongens alla råvaror med utsikten från restaurangen som aptitretare. 

Resultatet! Ett levande hotell där miljö tillsammans med personlig 

och professionell service borgar för ett oförglömligt arrangemang.

Stora Nygatan 3, 193 30 Sigtuna. Tfn. + 46 8 592 501 00, info@sigtunastadshotell.se www.sigtunastadshotell.se

Välkommen till en femstjärnig juvel vid Mälarens strand!

KULTUR | VIMMEL

Rolf Hult och Anita Miller från 
Juristfirma Anita Miller.

Henrik Rheborg och Elma Brankowic 
från Skatteverket.

Henrik van Rijswijk, Svenskt Närings-
liv, med  mamma Pia Arnell van 
Rijswijk, skådespelerska.

Peter Slawinski,  
Advokatfirman 
Lindhs DLA Nordic.

Yüksel Özkan och Cecilia West-
berg-Ljungstedt från Advokatfir-
man Westberg & Ljungstedt.

Anders Behring, Skanska och Catarina 
Behring, lärare Bromma Gymnasium.

Madeleine Haile Selassie, student och
syster Eleonor Haile Selassie, Cape Media.

Karin Norden och Jan-Henrik 
Norden, Advokatfirma Norden 
Stockholm.

Anders och Eva Högmo,  
Advokatfirma Eva Högmo.

Marcus Gränsmark,
Öhrling PWC.

Maj Johansson, Svea Hovrätt, Birgitta Wollsén,
Hyresnämnden och Ing-Marie Nilsson, Arbets-
domstolen.

Stefan Armon, Juristfirma Stefan Armon 
och Mariana Leutwiler.

Judy Vlastnik, MB&I Settling In
Services och Olle Jansson, 
Cederquist.

VIP-kväll 
på Antikmässan

Intresset för konst och antikviteter

tycks inte ha avtagit, tvärtom. De 100

VIP platserna till Antikmässan tog slut

på mindre än 3 timmar efter att

inbjudan hade skickats ut. Under

kvällen tog Åmells Konsthandel emot

Legally yours läsare i sin eleganta,

svarta monter. Mässans tema var

Hållbar design vilket lockade en lite

yngre publik. 

Störst uppseende under kvällen
väckte en liten tavla av Giovanni
Bellini, ”Portrait of young man”
från början av 1500-talet som
Åmells värderat till 20 miljoner
kronor.  

foto: jan reinerstam
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HÅLL DIG UPPDATERAD
Arbetsrätt kommer nu i ny upplaga. Bland nyheterna
kan nämnas de nya reglerna i LAS som trädde i kraft
den 1 juli 2007, förändringar i reglerna för rehabilite-
ring och implementeringen av EU:s arbetstidsdirektiv.
Läs gärna mer på www.liber.se/facklitteratur.
ISBN 978-91-47-08802-7

Köp din litteratur i bokhandeln eller på internetbokhandeln.
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LITTERATUR | TIPS

Affärsjuridik

Aktiebolag 16u
Av Björn Lundén

björn lundén information

� Handbok om skatt, ekonomi

och juridik för både aktiebolaget

och dess ägare. Innehåller många

praktiska exempel. Boken bygger

på reglerna i den nya aktiebolag-

slagen som gäller sedan år 2006.

Dessutom innehåller boken en

utförlig genomgång av de nya

reglerna för utdelning och

kapitalvinst i fåmansbolag.

Arbetsrätt

Semesterlagen 3u
Av Bo Ericson och Kurt Eriksson

norstedts akademiska förlag

� Författarna kommenterar och

förklarar lagtexten och nyheter i

kollektivavtalen. Nya, belysande

rättsfall från Arbetsdomstolen

visar hur lagen tillämpas.

Författare är Bo Ericson, förbund-

sjurist från LO-TCO Rättsskydd

och Kurt Eriksson, chefsjurist på

Medlingsinstitutet.

Fastighetsrätt
Allmän fastighetsrätt 5u
Av Anders Victorin 

och Richard Hager

iustus

� Den femte upplagan är

översedd och kompletterad,

främst med hänsyn till utveckling-

en i lagstiftning, rättspraxis och

litteratur sedan den förra uppla-

gan utkom.

Familjerätt
Äktenskap, samboende,
partnerskap 4u
Av Anders Agell och

Margareta Brattström

iustus

� Tar upp den rättsliga reglering-

en rörande äktenskap, registrerat

partnerskap samt samboförhållan-

den. Gällande lagregler och

rättspraxis står i centrum. Dessu-

tom diskuteras rättspolitiska

frågor, ibland med internationella

jämförelser.

Försäkringsrätt

Försäkrings-
förmedling 3u
Av Tom Riese

studentlitteratur

� Redogör för det offentliga

regelverk som styr försäkringsför-

medling och för de riktlinjer som

Finansinspektionen har ställt upp. I

boken behandlas den nya lagen

om försäkringsförmedling och

förordningen om försäkringsför-

medling som trädde i kraft i juli

2005. Avsedd som kursbok vid

utbildning av försäkringsförmedla-

re. Den har även ett stort värde

som praktiskt användbar handbok

för dig som redan arbetar med

försäkringsförmedling.
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Processrätt

Retorik och juridik
Av Mikael Persson

iustus förlag

� Behandlar retorikens centrala

begrepp och historik samt

förhållandet mellan juridik och

retorik. Tar även upp juridisk

kommunikation och ger praktiska

råd vad gäller bland annat

sakframställning, förhör och

plädering. 

Offentlig rätt
Offentlig förvaltning i
arbete 3u
Av Bertil Wennergren

norstedts juridik

� Vänder sig till yrkesverksamma

och högskolestuderande som

behöver kunskap om arbetet i stat

och kommun. 

Samhälle

Dödens änglar
Av William Marsden och Julian

Sher

forum

� Hells Angels väg till från löst

sammansatt mc-gäng i Kalifornien

till en global brottsorganisation

beskrivs i den här internationellt

prisbelönade boken. 

Giftlaboratoriet
Av Arkadij Vaksberg

norstedts

� Den sovjetiska säkerhetstjäns-

tens utveckling av gifter beskrivs

av den ryske journalisten Arkadij

Vaksberg. Syftet var ett ta fram

nya giftsorter för användning vid

politiska mord.

Livsstil
Stressa rätt!
Av Dan Hasson

viva

� Här beskriver Dan Hasson, som

doktorerat i stresshantering och

hälsopromotion vid Uppsala

universitet, hur man utan att helt

byta livsstil kan lära sig hantera

stress på ett bättre sätt.

Deckare

I de lugnaste vatten
Av Viveca Sten

forum

� Inom en vecka hittas två döda

människor på Sandhamn. Snart

ökar skräcken för att en seriemör-

dare går lös. Det är utgångspunk-

ten för den här debutdeckaren,

skriven av Postens chefsjurist

Viveca Sten.
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                                www.thaiairways.se

Ta med famil jen på en

rikt ig  drömresa t i l l  Thai land

B a n g k o k ,  P h u k e t  o c h  K r a b i
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 : - *

* Priset avser Stockholm, Malmö, Göteborg till och från Bangkok, Phuket och Krabi.
  Gäller utresa mellan 15 apr - 20 jun 2008 och 04 aug - 03 okt 2008.

Begränsat antal platser.  Flygskatt på ca. 1800 kr tillkommer.

Smooth as  s i lk  to  As ia and beyond

                               För mer information om bokning och priser kontakta din resebyrå.



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

                       077-440 05 50

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ VÄXJÖ NORRKÖPING 

UPPSALA UMEÅ HELSINKI SAVONLINNA KAJAANI STAVANGER
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LEGALLY | VIMMEL

Justitieråd
gästade 
coctailparty

Eva Schauman och Pia Tengman
från Advokatfirman Tengvall.

Carolina Muskus, Advice Juridik
och Lars Mörk, S:t Olof Familjejuridik.

Eva Sönevall, Fastighetsägarna
och Carina Karlsson, HSB.

Josefine Merimaa och Anna-Karin
Gradin, Golden Minds.

Michael Järse, Svenska Medalj och 
Richard Engelbrecht, Skattebetalarna.

Margareta Ardenstedt,
CAN och Helle Olsén,
Lärarförbundet.

Annika Brune och 
Anna Lunden från 
Qatar Airways.

Jiro Terao, Advokatfirman
Linds DLA Nordic och
Mattias Präntare, Bliss. 

Helene Holm, Allians
och Elisabeth Larsson,
Länsrätten.

Simon Areblom och
Henrik J Rheborg,
Skatteverket.

Caroline Hedvall, Riksdagen, 
Birgitta Ollsén, Hyresnämnden 
och Lena Råssjö, HD.

Anne Aspenberg, SEB

Maria Abrahamsson, Svenska
Dagbladet och Olle Abrahams-
son, Regeringskansliet.

Ann Lensmar – Friedman,
Poolia Juridik och Tobias
Friedman, Accenture.

Nybline justitierådet

Stefan Lindskog

intervjuades av

chefredaktör Peter

Johansson när årets

första releaseparty

arrangerades på

Sturecompagniet.

foto: jan reinerstam
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Malin Wahlquist, Kommerskollegium
Malin Enequist, KPMG.

Sara Andersson och
Lise Alm, Vinge.

Ottilia Boström –Iskanius, Linklaters
Åsa Överlind, Edman Lindeborg 
& partners.

Eva-Charlotte Roslin, Accent
Music och Josefine Fernstad,
Stockholms Universitet.

Daniel Berg, förhandlingschef
Tyresö kommun och Magnus
Enström, Oreum.

LEGALLY | VIMMEL

Tom Kronhöffer, 
Maqs Law Firm .

Martina Grönstedt, Advo-
katfirman Vega
Mika Nyyssönen, Red Bull.
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Jurister som ger resultat

Delphi har 2006 och 2007 utnämnts till bästa 
arbetsplats bland advokatbyråerna, efter 
enkätundersökningar genomförda av tidskriften 
Legala Affärer.
   Delphi har drygt 100 jurister på kontor i 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och 
Norrköping.

Ditt stöd i affärer och utveckling
www.delphi.se

Anna Johansson
Biträdande jurist
Inriktning: Skatterätt,
Företagsöverlåtelser,
Handel och distribution
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Jessica Hodge och Annika Myhre,
Telenor.

Eva Hertzberg och Björn Sällberg,
Företagskonsulterna i Huddinge.

Ia Stenmark Bernander och
Jonas Predikaka, SEB.

Lina Wassler, Peter Slawinski, och Åsa
Rönnheden från  Lindhs DLA Nordic.

Björn Backman, Foyen och Göran
Strand, Lofalks Advokatbyrå.

Åsa Leander, Odin Fonder, Johan Skålén, Tectona
Capital, Nina Kronberg, Bird & Bird och Annelie
Segerdahl, Bird & Bird.

Victoria Årnell,
Juristbolaget
Henrik van Rijswijk,
Svenskt Näringsliv.

Linn Wredström och Eva Sunding,
Hammarskiöld & co. Thomas Eriksson, SEB.

Gunnel Sjölander, c/o Relations
och Anna Ek, Bäckman Juridik.



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



(betald garanterad plats)

Nyanställda på 
Hamilton Advokatbyrå 
malmö | nya delägare

Mats Nilsson
Kommer
närmast från
delägarskap på
Wirgin Advokat-
byrå. Tillträdde
1:a februari.

Bo Ransnäs
Kommer
närmast från
delägarskap på
Wirgin Advokat-
byrå. Tillträdde
1:a februari.

Ulf Yxklinten
Kommer
närmast från
delägarskap på
Wirgin Advokat-
byrå. Tillträdde
1:a februari.

ny advokat

Marie Marklund
Kommer
närmast från
tjänst som
biträdande jurist
på Wirgin
Advokatbyrå. 
Började 1:a
februari. 

ny biträdande jurist

Robert Nylin-
der Kommer
närmast från
tjänst som
bolagsjurist på
Metso Minerals.
Började 1:a
februari.

sthlm | nya biträdande jurister

Johan Rick
Kommer närmast från juridiska
studier vid Uppsala universitet 
Började 1:a februari.

Henrik
Ståhlberg
Har tidigare varit
anställd vid
Hamiltons
Göteborgskon-
tor. Började den
14:e januari.

Marcus Angström
Kommer närmast från juridiska
studier vid Stockholms universitet 
Började 18:e februari.

Anna Norsten Seweha
Kommer närmast från tingstjänst-
göring vid Södertörns tingsrätt.
Började den 3:e mars.

Tomas Johansson
Kommer närmast från juridiska
studier vid Uppsala universitet.
Började 17:e mars.

Fredrik Blomstergren
Kommer närmast från juridiska
studier vid Stockholms universitet.
Började 1:a april. 

Pontus Stenbeck
Kommer närmast från juridiska
studier vid Göteborgs universitet.
Började 7:e april.

gbg | Nya biträdande jurister
Caroline Lindgren
Kommer närmast från tjänst som
jurist på Awapatent i Göteborg.
Började 4:a februari.

växjö | nya biträdande jurister

Johan 
Wänersjö.
Kommer
närmast från
tjänst som jurist
på Awapatent i
Växjö. Började
4:a februari.

(betald garanterad plats)

Nyanställda biträdande
jurister på Advokat-
firman Cederquist 
Carl-Gustaf
Österberg
Född 1979.
Började den 1
november 2007.
och är inriktad
på Aktiemark-
nads- och
Värdepappersrätt. Har tidigare
varit tingsnotarie vid Nacka
Tingsrätt. 

Sara Johans-
son, Född 1983.
Började den 1
januari 2008 och
är inriktad på
företagsförvärv.
Har tidigare varit
Legal assistant, Shearman &
Sterling LLP i
London.

Amanda
Spaner. Född
1979.
Började den 7
januari 2008 och

är inrikad på immaterialrätt och
processrätt. 
Har tidigare varit bitr jurist vid
Hagenburg Law, Media & Mana-
gement AB i Stockholm.

Helena Wedlin, Född 1981

Började den 29 februari 2008 och
är inrikad på Fastighetsrätt. Har
tidigare varit trainee på Advokatfir-
man Cederquist KB.

Carl 
Lindencrona,
Född 1982

Började den 1
mars 2008 och
är inriktad på
finansiering.
Kommer närmast från ekonomi
och juristutbildning vid Stock-
holms Universitet.

(betald garanterad plats)

Nyanställda på 
Advokatfirman 
Lindhs DLA Nordic
Jenny Jilmstad,
35 år. Har
tidigare varit
arbetsrättsjurist
på Sverige
Byggindustrier
och började den
25:e februari
2008. Arbetade
på Baker & McKenzie Advokatbyrå
1999-2007. 

Annie 
Johansson,
31 år
Kommer
närmast från
anställning vid
Länsstyrelsen i
Stockholms län
och började den 080121. Kommer
närmast från tingstjänstgöring vid
Norrköpings tingsrätt. Annie har
erfarenhet av stiftelserätt och
arbetar främst med försäkringsrätt.

Ellen 
Sederholm,
24 år
Kommer
närmast från
Universitetet och
började den 25:e
mars 2008.
Kommer närmast ifrån Gernandt
& Danielsson uppsatsstipendium
VT 2008.

Christofer
Morales, 29 år
Kommer
närmast från
Tingstjänst vid
Länsrätten i
Stockholms län
och började den
6:e februari. 

Filip Dahlstedt, 25 år
Har tidigare varit trainee på Lindhs
DLA Nordic. Anställdes som
biträdande jurist den 1:a februari
2008. Jobbar främst inom M&A
och Bank & Finans.

Nyanställda på 
von Lode Advokat
Claes Söderström 
Ny administrativ
chef på von lode
advokat från och
med 1:a januari
2008. Claes har
tidigare bl a varit
Managing
Partner på
Lagerlöf & Leman.

David Vilhelmsson
Började den 3
mars som
biträdande jurist
på von lode
advokat efter
avslutad notarie-
tjänstgöring vid
Attunda tings-
rätt.

nya delägare

Torbjörn Claeson
Ny delägare i
von lode advokat
från och med 1:a
januari 2008.
Torbjörn
kommer
närmast från
MAQS Law Firm
och arbetar med
allmän affärsjuridik med särskild
inriktning mot energirätt, kom-
mersiell avtalsrätt och bolagsrätt.

Anders Ericsson
Ny delägare i von lode advokat
från och med 1:a
januari 2008.
Anders kommer
närmast från
MAQS Law Firm
och arbetar med
allmän affärsju-
ridk med särskild
inriktning mot
företagsöverlåtelser och bolags-
rätt.

Maria Hagberg
Ny delägare i von lode advokat
från och med 1:a
januari 2008.
Maria kommer
närmast från
MAQS Law Firm
och arbetar med
allmän affärsjuri-
dik med särskild
inriktning mot energirätt och
kommersiell avtalsrätt.
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Hör av er för en garanterad plats



Ekenberg & Andersson Advokatbyrå är verksam inom svensk och internationell affärsjuridik.

Advokatbyrån arbetar huvudsakligen med avtals- och bolagsrätt, M & A, skatterätt, mediarätt,

IT-rätt, entreprenad- och fastighetsrätt, börs- och finansrätt, arbetsrätt, processer och skilje-

förfaranden.

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

Advokater
Vi söker advokater med några års erfarenhet från advokatbyrå med
affärsjuridisk inriktning.

Biträdande jurister
Vi söker seniora biträdande jurister med mycket goda betyg från jurist-
examen. Vi förutsätter att Du som söker har goda språkkunskaper,
särskilt i engelska och har erfarenhet från advokatbyrå eller bolag.

Frågor om tjänsterna besvaras av jur. kand. Johan Sund, vxl 08-463 07 50.
Vi ser fram emot Dina ansökningshandlingar per post, senast den 15 maj 2008, ställda till
Ekenberg & Andersson Advokatbyrå, att. kamrer Anita Nilsson, Box 7500, 103 92 Stockholm.



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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Ny anställda på AB
Hagenburg Stockholm
Sarah Fagerberg
Har den 22 oktober 2007 anställts
som bolagsjurist vid AB Hagen-
burg, Stockholm. Sarah har
tidigare arbetat som jurist vid bl.a.
Axcello AB och EMI Music AB.

Anders Thorell
Har den 10 december 2007

anställts som chefsjurist vid AB
Hagenburg, Stockholm. Anders
har sedan 1999 arbetat som
advokat och biträdande jurist 
vid Mannheimer Swartling
Advokatbyrå.

Nyanställda på 
Advokatfirman Vinge
Göteborg
Max Glanzelius, 27 år
Började på Advokatfirman Vinge
Göteborg den 28 januari 2008.
Har jur. kand. från Handelshög-
skolan Göteborg 2007.

Peter Wik, 26 år
Började på Advokatfirman Vinge
Göteborg den 28 januari 2008.

Nyanställda på
Wistrand Advokatbyrå
Stockholm
Karl Fredriksson, 29 år
Kommer närmast från tjänst som
notarie vid Stockholms tingsrätt
och börjar den 28 april 2008.

Nyanställda på Gärde
Wesslau Advokatbyrå
Göteborg
Erik Wallberg,
42 år, advokat.
Kommer
närmast från
Maqs Law Firm.
Började 1 mars
2008.

Hans 
Nordström, 
48 år, jur. kand.
Kommer
närmast från
Maqs Law Firm.
Började 1 mars
2008.

Nyanställd på 
Hellström Advokatbyrå
Tom Pripp
Har tidigare arbetat med brottmål
och konkursförvaltning men
kommer nu att inrikta sig på
företagsjuridik. 

Nyanställd på 
Advokatfirman 
Liljeblad & Co
Anders Karlsson, 28 år.
Kommer direkt
från sina studier
på juristlinjen
och började den
11:e februari
2008. Har
tidigare haft
egen konsult-
verksamhet
inom juridik och redovisning.

Nyanställda på Öberg 
& Heijne Advokatbyrå
Eva Meiton, advokat.
Tillträdde som delägare den 1:a
februari. Eva
Meiton kommer
närmast från
Göteborgs
Juristhus. Eva
Meiton arbetar i
huvudsak med
arbetsrätt,
familjerätt,
försäkringsrätt samt socialförsäk-
ringsrätt.

Thomas Nyh, jur. kand
Han kommer närmast från
Göteborgs Juristhus och arbetar i
huvudsak med arbetsrätt, immate-
rialrätt och upphovsrätt. Han har
en lång erfarenhet som förbund-
sjurist inom arbetsgivar-organisa-
tioner.

Nyanställd på 
Danowsky & Partners
Advokatbyrå
Josefine Merimaa, 30 år
Kommer närmast från Stockholms
universitet och började den 10:e
mars.

Nyanställda 
på Baker McKenzie
Szilárd Rado, 27 år
Kommer närmast från Södertörns
tingsrätt och började 2008-02-26.

PÅ LAGLIG VÄG

telefon: 08–50933333

e-post: 

maria.karnland@blendow.se
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Ny biträdande jurist 
på Amber Advokater
Halmstad
Hanna Axelsson, född 1978.
Hon är inriktad
på obeståndsju-
ridik och
kommer
närmast från
Kammarrätten i
Jönköping.Inne-
har även en jur
kand från
Uppsala universitet 2004 inkl.
studier vid universitet i Nancy. Hon
har gjort tingstjänstgöring 2004-
2006. Hanna började på Amber
den 7:e  januari 2008.

Ny biträdande jurist 
på White & Case
Johan Skog, 29

år. Har tidigare
varit juniortrai-
nee på White &
Case och har
efter avslutad
examen anställts
som biträdande
jurist. Han
började den 11:e februari 2008 och
kommer primärt att arbeta i
byråns kapitalmarknadsgrupp.

Nyanställda på 
Gernandt & Danielsson
Caroline Jägenstedt, 28 år
Kommer närmast från notarie-
tjänstgöring vid Attunda tingsrätt
och började sin anställning den
29:e oktober 2007

Jessica Levin, 31 år
Kommer närmast från juridiska
studier vid Stockholms universitet
och började sin anställning den 3:e
december 2007.

Johan Maunsbach, 25 år
Kommer närmast från juridiska

studier vid Uppsala universitet och
började sin anställning den 14:e
januari 2008

Helena Klinte, 32 år
Kommer närmast från Bird & Bird
och började sin anställning den 1:a
februari 2008

Jenny Sandqvist, 24 år
Kommer närmast från juridiska
studier vid Stockholms universitet.
Började sin anställning den 18:e
februari 2008.

Fredrik Mörner, 31 år
Kommer närmast från Kalerö &
Co Advokatbyrå och började sin
anställning den 3:e mars 2008.

Carl-Henrik Hasselgren, 26 år
Kommer närmast från juridiska
studier vid Stockholms universitet
och började sin anställning den 3:e
mars 2008

Nina Olsson, 28 år
Kommer närmast från juridiska
studier vid Stockholms universitet
och har även en magisterexamen i
ekonomi vid Handelshögskolan i
Stockholm. Börjar sin anställning
den 21 april 2008. 

Charlotte Backryd, 34 år
Kommer närmast från juridiska
studier vid Stockholms universitet
och börjar sin anställning den 9:e
juni 2008.

Nyanställda på 
Ashurst Advokatbyrå
Stockholm
Anna-Karin Ileby, 28 år
Anna-Karin kommer närmast från
Salehi & Associates i Los Angeles
där hon arbetade som trainee och
dessförinnan från studier vid
Uppsala universitet. Hon började
den 28:e januari.

Kristoffer Molin
Han kommer närmast från
Ashurst Bryssel och dessförinnan

från EG-kommissionen, generaldi-
rektoratet för konkurrens, där han
arbetade som trainee. Han
började på den 3:e mars.

Nyanställda på Foyen
Advokatfirma 
Josefina Sperber, 29 år
Kommer närmast från Värmlands
tingsrätt där hon har varit tingsno-
tarie. Hon började den 1:a mars. 

Hampus Ek, 29 år
Kommer närmast ifrån Linköpings
tingsrätt där han har varit tingsno-
tarie. Han började den 1:a april.

Anders Sarpakari, 33 år
Kommer närmast från tjäns som
advokat vid Zedendahl Advokatby-
rå. Han började den 1:a april och är
inriktad på affärsjuridik och
obeståndsrätt.

Advokatfirman 
Konsultbyrån för 
Marknadsrätt
nya delägare

Daniel Tornberg, 35 år
Daniel är delägare sedan den 1
januari 2008. Daniel är specialise-
rad på marknadsrätt, upphovsrätt
och IT-relaterad medierätt. Daniel
är verksam som processombud
och flitigt anlitad som föreläsare.

Katarina Ladenfors, 31 år
Katarina är delägare sedan den 1
januari 2008. Hon är specialiserad
på marknadsrätt och säljfrämjande
åtgärder i Sverige och Norden,
varumärkes- och processombud
samt föreläsare på Berghs School
of Communication.

nyanställda

Emma Åsander, 28 år
Hon började som biträdande jurist
den 1 januari 2008. Emma
kommer närmast från notarie-
tjänstgöring och har innan dess
arbetat på Delphi & Co. Hon ska
komplettera byråns processenhet.

Jannicke Sandström, 25 år
Jannicke började som biträdande
jurist den 1 november 2007 efter
avslutade studier vid Stockholms
Universitet. Jannicke är specialise-
rad på varumärkesstrategier och
kommer i första hand fungera
som strategiskt stöd för byråns
varumärkesavdelning.

(betald garanterad plats)

Nya delägare på 
Advokatfirman Delphi
Göteborg

Caroline Ygge
Tillträdde som
delägare den 1:a
januari 2008.
Caroline arbetar
framförallt med
IT- och immateri-
alrätt samt
offentlig upphandling.

Vilhelm
Nyström
Tillträdde som
delägare den 1:a
januari 2008.
Hans inriktning
är mot bolags-
rätt och före-
tagsöverlåtelser.

(betald garanterad plats)

Ny biträdande jurist  på
Advokatfirman Delphi
Stockholm
Rickard Samuelsson, Advokat
Började den 10
mars 2008 och
ingår i Delphis
kompetens-
grupp Corporate
/ M&A.
Kommer
närmast från
Kilpatrick Stockton Advokat KB.
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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
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TÄNK PÅ EN LÅNG,SKÖN HELG

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

Halloween, jul, nyår, påsk, valborg, pingst, midsommar. Långa sköna helger då 
borta är bra, men hemma är bäst, djupt försjunken i en spännande bok, utsträckt 
i en härligt generös soffa. 

Välkommen till vår butik på Östermalm i Stockholm. Här finner ni möbler i vår 
egen design och inredningsdetaljer som inte andra har. 




