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Tysk körglädje, skandinavisk utrustning, 

småländskt ägande.

Boxster S och Cayman S – Scandinavian edition.

Nu erbjuder vi två av våra mest körglada sportbilar i en begränsad, specialutrustad version 

till ett pris som gör ägandet lika roligt som körandet. 

Boxster S och Cayman S – Scandinavian edition från 3 995 kr/månad*

*Porsche Leasing
24 mån, 20% särskild leasingavgift, Boxster S 62% restvärde, Cayman S 63% restvärde, 
rörlig ränta STIBOR 90 dagar. Leasing exkl. moms.
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� En ökänd rätt har krögaren Christer
Lingström lite svårt för. Samtidigt 
tipsar han om sommarens 
höjdpunkter.
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Chefs-aina
� Carin Götblad, länspolismästare i 

Stockholm, berättar om machokulturen
inom polisen, vikten av kreativa arbetsme-

toder, vitsen med att jaga råttor och hur
hon ser på samarbetet med den nye

rikspolischefen Bengt Svenson.

DOKUMENT

Småländskt nybygge
� Kinesiska företag uppmanas att

investera i Sverige. Vi reste till Kalmar
för att ta reda på hur kinesiska

Fanerdun har lyckats i staden, samt
de utmaningar svenska advokater
ställs inför med en kinesisk klient.

� aktuellt � eg-rätt   � pengar � litteratur  � resa   � vin  � mat  � kultur

� kristina lidehorn  � elisabet fura sandström  � på laglig väg  � sport 

för 17 år sedan var Carin
Götblad nybliven polisassistent
vid Norrmalm i Stockholm.
Hennes chef gav henne ett eget,
separat schema för att hon
ensam skulle åka på de sämsta
jobben På stationen fanns
affischer där kvinnliga kollegor
kallades ”polisattrapper”.

i dag är läget ett annat,

åtminstone enligt Götblad. Nu
är hon som bekant högprofile-
rad länspolismästare  i Stock-
holm. I en intervju med Legally
yours konstaterar hon att
machokulturen i kåren har
minskat tack vare ett systema-
tiskt jämställdhetsarbete. Men
hon tror att många andra bran-
scher bör göra samma resa, till
exempel advokatbyråerna. 

”Man måste diskutera 
igenom vilken människosyn 
de har på arbetsplatsen” säger
Carin Götblad.

Värt att överväga för en
bransch som efter många års
debatt fortfarande har svårt att
öka andelen kvinnliga delägare.

samtidigt brottas byråer-
na med en hotande lågkonjunk-
tur. I USA och Storbritannien
är denna redan verklighet.
Åtminstone på transaktions-
marknaden, läs mer om detta
lite längre fram i tidningen. 

Kan polisen
visa vägen?
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telefon 070–620 39 39

e–post peter.johansson@blendow.se

LEGALLY INNEHÅLL |  NUMMER 3   |  2008  |  ÅRGÅNG 6

AKTUELLT

Domstolsavgörande
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i samband med höstens 
presidentval.
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Byråerna rustar 
för lågkonjunktur

Advokatbyråernas gyllene era
går mot sitt slut. Tydligast
märks trenden i USA och Stor-
britannien där transaktions-
marknaden krympt dramatiskt. 
Och även i Sverige rustar byrå-
erna inför lågkonjunkturen. 

åren mellan 2003 och 2007 klassas
som de internationella advokatbyråer-
nas guldålder. På de 100
största amerikanska byrå-
erna ökade vinsten per
partner med 438 000
dollar, till genomsnitts-
summan 1,3 miljoner
dollar. Historiskt har det
krävt 15 år för byråerna att
uppnå snarlika ökningar,
enligt tidningen American
Lawyers undersökning
The Am Law 100.

Den amerikanska
finanskrisen har bromsat
den här utvecklingen.
Kreditgivningen har dragits ned
vilket försämrar möjligheterna till

syndikerade lån med
komplicerade finansiella
lösningar. Ett förfarande
som tidigare möjliggjort
den boomande transak-
tionsmarknaden.

För att hantera den nya
situationen skär många
amerikanska byråer ner på
sommaranställningarna. 

richard gary, konsult
inriktad på advokatbyråers

ekonomiska
situation, säger till The
Nation Law Journal att
”nervositeten är stor” på
många byråer.

I Sverige följer storby-
råerna noggrant den
internationella utveck-
lingen. Men här är ton-
gångarna inte lika däm-
pade

– Den internationella
nedgången beror på att
mönstret ser annorlunda
ut där. I Sverige är  stora

syndikerade transaktioner med
private equity-bolag inte lika frekven-

ta. Därför kommer vi inte
att se en spegel av det
som händer i New York
och London, säger Micha-
el Wigge, VD för Vinges
stockholmskontor.

Byrån märker av
konjunkturförändringen.
Men Michael Wigge
säger att man snarare har
fått fler uppdrag.

– I en vikande trans-
aktionsmarknad har vi
tagit ett starkare grepp.

Eftersom det varit färre transaktioner
totalt så har det samtidigt blivit färre
konfliktsituationer. Vi är med i de
affärer som faktiskt görs.

biörn riese, styrelseordförande för
Mannheimer Swartling, har gjort
liknande erfarenheter:

– De transaktioner som är aktuella
här hittar fortfarande sina finansiä-
rer, även om det kan ske på lite annor-
lunda villkor än tidigare. Riskmedve-
tandet har till exempel blivit högre.
Men vi ser ingen nedgång utan jobbar
för högtryck, konstaterar han.

Med sämre konjunktur kommer

Guy Lofalk, på advokat-
byrån Lofalk.

Biörn Riese, styrelseord-
förande för Mannheimer
Swartling.



byråernas verksamhet att ändra
karaktär.

– I lågkonjunkturer blir advokatar-
betet problemorienterat snarare än
affärsinriktat. På en volatil marknad
kan aktiviteterna kring publika bolag
minska, säger Biörn Riese.

guy lofalk, på advokatbyrån Lofalk,
är specialiserad obeståndsrätt och
rekonstruktioner. Han väntar sig en
kraftigt växande marknad under de
kommande åren:

– För några år sedan omsatte den
amerikanska rekonstruktionsmarkna-
den 320 miljarder dollar. I Europa låg
den på 860 miljarder euro. I Sverige
kommer den uppskattningsvis att
ligga på 20 – 40 miljarder kronor på
några års sikt, säger Guy Lofalk.

Byrån har redan förberett sig för
ökad efterfrågan.

– Vi är fyra jurister i dagsläget och
planerar ytterligare seniora rekryte-

– en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer

År 2007 utsågs Gernandt & Danielsson för andra året i rad till 
Sveriges främsta affärsjuridiska byrå enligt undersökningen  
Commercial Law, utförd av marknadsundersökningsföretaget 
Prospera Research.

Vi strävar efter att vara den bästa arbetsplatsen för affärsjurister  
i Sverige och vi rekryterar kontinuerligt nya jurister.

Gernandt & Danielsson erbjuder duktiga och drivande jurister ett 
spännande, utvecklande och engagerande arbete i internationell 
miljö med mycket konkurrenskraftiga anställningsvillkor.

Gernandt & Danielssons kärnområden är företagsförvärv,  
kapitalmarknadsjuridik, fastighetstransaktioner, bank och finans, 
konkurrensrätt och tvister.

Vill du veta mer? Besök oss på www.gda.se

www.legally-yours.se
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Den internationella
nedgången beror på

att mönstret ser annorlunda
ut där. michael wigge”

ringar under sommaren och hösten.
Inom en tvåårsperiod tror jag att vi
kommer vara betydligt större.

Även storbyråerna Mannheimer
Swartling och Vinge växlar upp inom
de områden som traditionellt gynnas
av sämre tider.

– Vi har redan märkt ökad efter-
frågan på arbetsrättsliga frågor i
samband med personalneddragning-
ar. På omfinansieringar och tvister
kommer vi också att märka en ökad

efterfrågan,. Under vintern har vi
förstärkt processavdelningen. Bland
annat för att vara beredda på detta
säger Michael Wigge.

Just tvistemål är ett område som
Mannheimer Swartling har satsat
stort på under det senaste året. Även
inom områden som finansiering och
obeståndsrätt förbereder man sig: 

–Vi har hög beredskap ifall situa-
tionen förvärras, säger Biörn Riese.



för aktiebolagsärenden
bolagsrätt | firmarätt 

Granskning, rådgivning, ombud 
i registreringsärenden, lagerbolag 

även (publ) och Euro.

www.kommissionaren.se
bolag@kommissionaren.se
Tel 060–55 37 70 

KOMMISSIONÄREN

Kommissionären bildades då Kungl.Maj:t
1897 gav Patentverket uppgiften att
sköta aktiebolagsregistret. Sedan dess 
har Kommissionären biträtt i ärenden.
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SHARPERDESIGN
IT STRATEGY & MANAGEMENT

www.sharperdesign.se

Är du rädd för att
tappa portföljen

med handlingar och
akter på stan?

Glömma din laptop
på fiket?

Men hur är egentligen
Er interna säkerhet

på jobbet?

Sharper Design har
jobbat med IT Säkerhet

och strategi för
Advokatbyråer i 10 år
Vi vet vart bristerna

finns.

Kontakta oss på:
stockholm@sharperdesign.se

Eller ring oss på direkten:

070 - 214 90 00

Vi vet vart bristerna finns!
Nu vet Ni vart vi finns!
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Rymdkrigare 
på plats i rätten
stjärnornas krig kommer att avgöras – i rättssalen.

George Lucas, skapare av filmserien ”Star Wars” har
stämt den brittiske designern Andrew Ainsworth.
Bråket kretsar kring vem som har rättigheterna till den
välkända,  vita Stormtrooper-uniformen.

Stormtroopers är de vita krigare som i filmerna
lyder under den onde Darth Vaders befäl.

Andrew Ainsworth uppger att han är upphovsman
till soldaternas hjälmar. Han tillverkade de 50 första
exemplaren och
sålde senare dessa
till Geoorge Lucas
för 35 pund styck.

Tvisten kretsar
kring vem som har
rättigheterna till
designen. Sedan
några år tillbaka
säljer nämligen
Andrew Ainsworth
kopior av hjälmar-
na via Internet.
George Lucas
kräver honom nu på motsvarande 120 miljoner kronor i
skadestånd. En amerikansk domstol har redan givit
Lucas rätt, men för att den domen ska träda i kraft
måste en brittisk domstol komma fram till samma
beslut.

Viktig bevisning i målet var fullskaliga Storm-
troopers-uniformer som visades upp i domstolen.

I en parallell process har Andrew Ainsworth stämt
George Lucas på motsvarande 144 miljarder kronor för
att denne, utan att ersätta honom, har använt sig av
designen i de sex Star Wars-filmerna. 



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)



”always at the cutting edge of developments”
Chambers Global

A F F Ä R S J U R I D I K

I M M AT E R I A L R Ä T T  

S K AT T E R Ä T T
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donald trump, välkänd amerikansk
fastighetsmiljardär, stämmer advokat-
byrån Morrison Cohen för att ha tagit
för mycket betalt.

Byrån företrädde honom i en tvist i
samband med ett golfbanebygge.

– Byrån har betraktat mig som en
kassako. De har gjort en massa onödigt
arbete för att räkningarna ska bli högre,
hävdar Donald Trump i stämningen.

I en intervju för New York Law
Journal utvecklar han resonemanget:

– Jag har haft med många jurister
att göra och betalat många advokaträk-
ningar. Jag har en Ph D i advokaträk-
ningar så jag vet när en räkning är ok
och när den inte är det.

Morrison Cohens styrelseordförande
menar att Donald Trump vill ha rabatt
anbart på grund av sitt kändisskap.

Byrån har å sin sida stämt miljardä-
ren för att inte ha betalat fakturor för
470 000 dollar. 

i de brittiska rättssalarna råder
sträng klädkod. I 300 år har domarna
burit röda rockar och – i vissa fall –
peruker av 1700-talsmodell. 

Nu kommer emellertid detta att
förändras. Den brittiska klädskaparen
Betty Jackson har fått i uppdrag att ta
fram en ny, moderna design av den
traditionella domarrocken.

Från och med oktober kommer
domarna i civil och familjerättsliga
mål att bära en ny svart rock. 

Storbritanniens mest erfarne
domare Lord Philips är nöjd med den
nya klädseln. Till The Times konstate-
rar han att han velat ”bli av med
perukerna i flera år”.

– Det bli skönt att slippa dem när
det är varmt väder, konstaterar han.

Lord Phillips
och designern,
Betty Jackson. 

Brittiska 
jurister slänger
perukerna

Donald Trump,
PhD i fakturor
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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
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det är usa:s president som har det
slutliga inflytandet över The Supreme
Court. När en vakans uppstår på
någon av de nio domarplatserna är
det presidenten som föreslår efterträ-
dare till det inflytelserika uppdraget.
Fördelningen av domare som anses
mer eller mindre konservativa respek-
tive liberala är avgörande för den
juridiska utvecklingen. Inte minst i
den infekterade stridsfrågan abort. 

I dagens domstol anses fyra av
ledamöterna vara tydligt konservativa
medan lika många räknas till den

liberala flygeln. Den nionde domaren,
Anthony Kennedy, är vågmästare. 

Presidentens inflytande över
domstolens sammansättning begrän-
sas av att domarna sitter på livstid
och själva bestämmer när, eller om, de
ska sluta. Domarnas ålder är därför av
betydelse. 

republikanerna är betydligt yngre,
mellan 53 och 72 år. Demokraterna är
mellan 69 och 88 år gamla. Om
maktbalansen skulle svänga till
konservativ majoritet så väntas dom-

stolen bli intresserad av att hitta ett
potentiellt prejudicerande mål kring
strängare abortgränser. 

De troliga presidentkandidaterna,
republikanen John McCain och demo-
kraten Barack Obama, har båda
svårigheter att nå sina respektive
partiers kärngrupper. Den kristna
högern ifrågasätter John McCain
samtidigt som vita arbetarklassväljare
i hög grad säger sig uppleva Barack
Obama som ”elitistisk”. Presidentens
inflytande över Supreme Court tros
därför bli ett vapen i strävan efter att
mobilisera dessa motsträviga kärnväl-
jare.

John McCain har redan lovat att
de domare som han eventuell får utse
kommer att vara tydligt konservativa.

Supreme Court 
– aktör i presidentvalet
USA:s högsta domstol kan få en huvudroll i höstens presidentval.
Domstolens sammansättning har en avgörande betydelse för den
amerikanska samhällsutvecklingen.

LEGALLY | AKTUELLT



Hemfrid hjälper dig med allt från städning till barnpassning.
Vi är störst på hushållsnära tjänster och har funnits på
marknaden sen 1996.

Du vet väl också att du nu kan få skattesubvention
för hushållsnära tjänster?

www.hemfrid.se
0200–11 45 50

En enklare vardag
– ett bättre liv

Vill du också ha  een enklaree vardag?
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DOMARNA
i Supreme Court just nu 
– och presidenterna som valde dem.

John Roberts, chefsdomare (konservativ)  2005 – nominerad av George W Bush
John Paul Stevens (liberal) 1975 – nominerad av Gerald Ford
Antonin Scalia (konservativ) 1986 – nominerad av  Ronald Reagan
Anthony Kennedy (oberoende) 1988 – nominerad av Ronald Reagan
David Souter (konservativ) 1990 – nominerad av George HW Bush
Clarence Thomas (konservativ) 1991 – nominerad av George HW Bush
Ruth Bader Ginsburg (liberal) 1993 – nominerad av Bill Clinton
Stephen Breyer (liberal)  1994 – nominerad av Bill Clinton
Samuel Alito (konservativ)  2006 – nominerad av George W Bush

LEGALLY | AKTUELLT
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M ina tankar kring jämställdhet inom juristyrket
har oftast kretsat kring vad det är som är fel och på
vilket sätt man kan förändra situationen. Men i

takt med att frustrationen ökar över att vi inte utvecklas
och blir mer jämställda så har jag börjat fundera över
”varför”. När jag läste Liza Marklund och Lotta Snickares
”Det finns en särskild plats i helvetet för
kvinnor som inte hjälper varandra” gick
det upp några ljus och jag förstod hur
viktigt det är att titta på orsakerna för att
kunna komma med effektiva förslag till
lösningar. 

Det kanske låter lite korkat att inte
tidigare ha funderat över orsakerna men
jag har alltid varit mer road av lösningar
än av att grotta mig ner i problem. 

Det finns några riktiga ögonöppnare i
boken som kändes som betongklumpar
som slog ner i skallen på mig när jag läste.
Först av allt skall sägas att boken är en
smart skriven fackbok som tar upp en
mängd forskning inom dagis, skola, det
offentliga och inom näringslivet så det går
inte att bara skaka av sig de fakta som
boken behandlar. I korthet visar författarna
genom att underbygga sina argument med
forskning att kvinnor behandlas annorlun-
da än män, att kvinnors förutsättningar är
helt annorlunda och att alla tjänar på ett jämställt samhälle.

Jag måste dela med mig av några insikter från boken
som, i mina ögon, kan förklara stora delar av varför vi
fortfarande lever i ett ojämnställt samhälle.

enligt en undersökning gjord av Elisabeth Öhrn, pro-
fessor i pedagogik, om hur lärare behandlar elever i skolan
upptäcktes att högpresterande pojkar får mest uppmärk-
samhet och beröm. Mest kritik får lågpresterande pojkar
och bråkiga pojkar. Killar får alltså mer uppmärksamhet
och mer individuellt bemötande än tjejer. Både killar och
tjejer lär sig alltså tidigt vilka som är i centrum. Passiva
pojkar får mer uppmärksamhet än passiva flickor och allra
minst bekräftelse får högpresterande tjejer. Lägger man
sedan till de typiska flickegenskaperna och pojkegenska-

perna som barn lär sig från dagis och hemifrån som att
flickor tränas i lyhördhet, samvaro, dialog, plikttrogenhet
och pojkar utvecklas genom konkurrens och tävling med
naturliga inslag av konflikt och hierarkier så är det inte så
konstigt att det ser ut som det gör. Tävling är en naturlig
del av pojkars liv. Inget är för banalt för att tävla om såsom

att äta snabbast eller att kissa längst.
Pojkar uppmuntras också att ta plats, vilket
är naturligt om man känner sig stolt över
sin prestation. Jag tror framförallt att en
människas tävlingsinstinkt och behov av
att framhäva sina prestationer är avgöran-
de för hur långt man går i karriären. Det
ska nämnas att undersökningar visar att
det svenska skolsystemet gynnar tjejer då
tjejer har betydligt högre betyg. Det tror jag
stämmer. Tjejer är skolade i att vara lydiga
och plikttrogna men det hjälper ju om man
inte vågar ta plats och visa att man kan. 

Om man aldrig får lära sig att tävla, att
misslyckas, att skryta och att ta plats
kommer inte jämställdheten påskyndas.

En annan aha-upplevelse i boken är den
att tjejer endast får en tredjedel av tiden på
sig att tala. Undersökningar gjorda i sko-
lan, inom det offentliga och i riksdagen ger
samma resultat. Efter att jag läst boken så
gör jag små mikroundersökningar varje

gång jag sitter i möten där inte tjejer är i kraftig majoritet
och det slår aldrig fel. Kolla själv om du inte tror mig! 

ytterligare en insikt från boken är den om varför
kvinnor inte hjälper varandra mer, inte nätverkar eller
framförallt inte lyfter fram yngre kollegor. I alla grupper
där det finns färre kvinnor än män får kvinnorna en utsatt
position. Det gäller alla typer av grupper, jobbet, chefsgrup-
pen, bekantskapskretsen. Medlemmar i minoriteter ses inte
som individer utan som representanter för hela minoritets-
gruppen: alla kvinnor. De bedöms utifrån stereotyper och
generaliseringar. Nästa gång du läser en artikel om en
kvinna inom näringslivet så jämför det med en artikel
skriven om en man. Man nämner sällan hans barn, hans
kläder, skor eller ”balansen mellan jobbet och familjen”.

jobb Chefsjurist på TV4

ålder 34 

KRISTINA LIDEHORN

Varför hjälper inte
kvinnor varandra?

LEGALLY | KRÖNIKA

lite siffror: 64 procent av
juriststuderande är kvinnor cirka
50procent av de som anställs
biträdande jurister är kvinnor.
Endast 20 procent av advokaterna i
Sverige är kvinnor (siffran har legat
konstant på denna nivå allt för
länge) och av dessa är endast 8,5

procent delägare på de tio största
affärsjuridiska byråerna.
boktips: ”Det finns en särskild
plats i helvetet för kvinnor som inte
hjälper varandra” av Liza Marklund
och Lotta Snickare och ”Bitterfittan”
av Maria Sveland

Citatet "Det finns en särskild plats
i helvetet för kvinnor som inte
hjälper varandra" kommer ifrån
Madelaine Albright, USA:s första
kvinnliga utrikesminister vid ett
föredrag i ABF-huset i Stockholm
2004.



Behöver du någon som sköter ditt SPV?

www.corpnordic.com

Dessutom innebär minoritetsstrukturen den att alla vet att
det bara finns plats för en kvinna i styrelsen eller som chef.
Så länge strukturen ser ut som den gör så ryms bara en
kvinna i ledningen, för sedan är kvoten av kvinnliga chefer
fylld. Vissa chefsposter är mer ”ofarliga” för det är poster
som inte leder någonstans, till exempel personalchef eller
informationschef.

jag har förundrats över hur vi kvinnor kan ha så olika
uppfattning om vi är underordnade männen eller inte.
Vissa vill inte ens prata om det. Av ointresse eller för att det
framkallar en offermentalitet vilket speciellt kvinnor som
har lyckats har svårt att känna empati med. Boken sätter
fingret på detta på ett fantastiskt klarsynt sätt och menar
att vi kvinnor har tre strategier att välja mellan för att
hantera vår underordnande ställning. Den första strategin
är att välja att inte se underordningen och menar att Sveri-
ge är jämställt. De har inte upplevt att de har blivit annor-
lunda behandlade för att de är kvinnor och menar att
kvinnor väljer att ta hand om barn och hem i större
utsträckning för att de vill göra det. Den andra strategin är

att välja att se att vi inte är jämställda men att acceptera
detta faktum som korrekt. Att kvinnor är sämre än män.
Att kvinnor tjänar mindre för samma jobb beror på att
kvinnor inte är värda samma lön då de inte jobbar lika hårt.
Att kvinnor diskvalificerar sig för chefsjobb eftersom de
prioriterar familjen eller inte tar tillräckligt med plats. Den
tredje strategin är att se diskrimineringen och hävda att
den är fel. Kvinnor är lika bra som män men värderas
regelmässigt lägre i samhället. Vi som valt den sista strate-
gin ses som besvärliga och jobbiga eftersom vi kräver att
saker förändras. 

Kvinnors olika inställningar i jämställdhetsfrågan är
alltså överlevnadsstrategier och detta är superviktigt att
förstå – annars känns det nästan som att vi kvinnor själva
medvetet segmenterar diskrimineringen och därigenom
gör livet till ett ”helvete” för varandra och för våra döttrar.

Jag hoppas att de utvalda segmenten från boken kan
hjälpa till att ge svar på varför kvinnor inte verkar vilja ha
chefsjobb i samma utsträckning som män, varför kvinnor
inte hjälper varandra och varför vi inte har samma uppfatt-
ning om det faktum att vi är diskriminerade.
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Tävling är en naturlig del av pojkars liv. Inget är för
banalt för att tävla om såsom att äta snabbast eller att
kissa längst. ’’



Uppmuntra tolerans
och bekämpa våld

Domare vid Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter, Strasbourg
e-mail  

Elisabet.Fura-Sandstrom@echr.coe.int 

ELISABET FURA-SANDSTRÖM

strasbourg valborgsmässoafton 2008

K an krig någonsin leda till något gott? Ja,
kanske. Europarådet med Europadomstolen skapa-
des som en direkt konsekvens av våldet och männi-

skoföraktet som de totalitära regimerna initierade och som
kulminerade under andra världskriget. Den bärande tanken
var att skapa garantier för att det som hände då aldrig
skulle kunna upprepas. Europarådet skapades i ruinerna
efter förintelsen och fick i uppdrag att bygga upp Europa
igen på en solid grund av fred och demokrati.

För 60 år sedan samlades de 58 nationer som då utgjor-
de Förenta Nationerna för att anta den universella deklara-
tionen om mänskliga rättigheter. Det är en födelsedag väl
värd att fira, trots alla tillkortakommanden och brister som
finns i det internationella samarbete som såväl FN som
Europarådet ägnar sig åt på medborgarnas uppdrag. I
europakonventionen om skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna som tar avstamp 
i FN-deklarationen sägs i inledningen att regeringarna
”såsom regeringar i europeiska stater vilka besjälas av
samma anda och äger ett gemensamt arv i sina politiska
traditioner, sina ideal, sin frihet och sin grundläggande
rättsuppfattning och är beslutna att vidta de första åtgär-
derna ägnade att åstadkomma en kollektiv garanti för vissa
av de mänskliga rättigheter som angetts i den allmänna
förklaringen – har kommit överens om följande;”

Även om ordet tolerans inte förekommer i konventions-
texten menar jag att den frekventa referensen till det
demokratiska samhället innebär att tolerans och pluralism
förutsätts existera eftersom demokrati knappast kan finnas
utan mångfald.

Det är i denna anda som Europadomstolen har verkat i
snart 50 år. Det ankommer knappast på mig som domare
att sätta betyg på hur Domstolen lyckats med sitt uppdrag
men låt mig peka på några mål som, enligt mitt tycke,
illustrerar hur Domstolen strävar efter att vara just en
garant för fred, tolerans och öppenhet. Exemplen jag valt
rör kampen mot terrorism, skyddet för yttrandefrihet,
religionsfrihet och pluralism.

redan 1978 uttalade sig domstolen om gränserna för
medlen en stat kan använda i den rättfärdiga kampen mot
terrorism. Då handlade det om situationen i Nordirland där

IRA var som mest aktiv. Irland anklagade Storbritannien
för att ha brutit mot flera av konventionens artiklar då man
med hjälp av speciella undantagslagar infört utvidgade
möjligheter för statsmakterna att använda sig av diverse
tvångsmedel. Det påstods att häktade torterats och diskri-
minerats på grund av sin politiska uppfattning. Storbritan-
nien fälldes visserligen för att ha brutit mot det absoluta
förbudet mot tortyr, men friades intressant nog vad gällde
anklagelsen att ha frihetsberövat människor utan laglig
grund genom att ha ”överutnyttjat” sin möjlighet till av-
vikelse i nödläge. Domstolen konstaterade att de nationella
myndigheterna är bättre placerade än en internationell
domstol för att bedöma vad som behövde göras för att
skydda medborgarna och trygga nationens överlevnad. Det
är viktigt att konstatera att ett land (Irland) vänt sig till
Domstolen för att få sin konflikt med ett annat land (Stor-
britannien) löst. Genom att välja den rättsliga vägen istället
för en väpnad konflikt har staterna visat att de ser Dom-
stolen som en garant för fred.

I ett antal avgöranden rörande kampen mot terrorn i
olika delar av världen har Domstolen senare understrukit
att hur svårt det än är så måste staterna nogsamt avväga
behovet av våld och repression mot kravet på processuella
garantier för den som är misstänkt, även för det mest
avskyvärda brott, för att inte gå längre än vad som är abso-
lut nödvändigt.

när det gäller yttrandefrihet så har Domstolen
många gånger upprepat att yttrandefriheten är en förutsätt-
ning för demokrati. I ett öppet och tolerant samhälle skall
det inte finnas några ämnen som är tabu. I målet Erdost
mot Turkiet hade staten ingripit mot Erdost, som skrivit en
bok som påstods innehålla separatistisk propaganda som
hotade staten Turkiets existens. Boken beslagtogs och
Erdost dömdes till fängelse och böter. Domstolen konstate-
rade att det som stod i boken inte motiverat en sådan
kraftfull reaktion från statsmakterna. Yttrandefrihet bidrar
till fredlig samexistens och tolerans och får inte begränsas i
onödan.

Men yttrandefriheten är inte utan gränser. Vissa yttran-
den kan i sig underminera grundvalarna för demokratin
och då är det berättigat att reagera. Rasism och främlingsfi-
entlighet är svårt att förena med tolerans. Men det går.
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Om vi skall ha någon möjlighet att lyckas med att
använda skyddet av de mänskliga rättigheterna och
de fundamentala friheterna i toleransens och fredens
tjänst så duger det inte att vara feg.    

Domstolen väljer ibland att lägga större vikt vid pressens
frihet än rätten att inte bli diskriminerad på grund av
ursprung som i målet Jersild mot Danmark. I ett öppet och
tolerant samhälle måste alla ämnen kunna ventileras
eftersom en motsatt strategi skulle kunna leda till upp-
komsten av antidemokratiska rörelser. Men gränsen går vid
så kallat ”hate speech”. Att uppmana till våld mot en indi-
vid eller en grupp är inte acceptabelt och då måste de
nationella myndigheterna ha ett större manöverutrymme,
som Domstolen konstaterade i Surek mot Turkiet.

Yttrandefriheten får inte användas i syfte att undermi-
nera de värden som konventionen vilar på. Sålunda var det
inte tillåtet för den franske filosofen Roger Garaudy att
förneka förintelsen av judar i Nazityskland. Att förneka de
brott mot mänskligheten som ägde rum är en av de allvar-
ligaste formerna av rasism och förtal. 

politisk frihet kan begränsas utan att konventionen
kränks. I målet Refah Partisi mot Turkiet fann Domstolen
att författningsdomstolens upplösning av ett politiskt parti
var motiverad och lagenlig. På en rad punkter stred parti-
programmet mot de grundläggande värdena i konventio-
nen varför sanktionen (upplösning av partiet) inte varit
oproportionerlig. Domen kom 2003 och nu har en liknande
situation uppstått i Turkiet. Förhoppningsvis löses konflik-
ten på hemmaplan utan att Domstolen behöver ta ställning
i ytterligare ett politiskt oerhört känsligt mål.

I Leyla Sahin mot Turkiet var det också fråga om poli-

tiskt brännstoff. En kvinnlig medicinstuderande hade
nekats tillträde till universitetet då hon vägrade att ta av sig
sin huvudduk, som hon bar av religiösa skäl. Domstolen
fann att åtgärden att förbjuda denna typ av huvudbonad på
universitetsområdet hade stöd i lag och vilade på principen
om sekularism och jämlikhet. Eftersom universiteten skall
främja pluralism och jämställdhet var ett förbud inte
onaturligt. I den speciella turkiska kontexten där huvud-
bonaden av många också uppfattas som en symbol för en
fundamentalistisk samhällssyn på religiös grund hade
staten, i Domstolens ögon, inte överskridit sitt manöverut-
rymme och ingreppet i Leyla Sahins frihet betraktades som
proportionerligt.

de fall som här nämnts rör olika länder och skilda
företeelser i samhällslivet. Men de har ändå det gemensamt
att de kan ses som exempel på hur Domstolen försöker
uppmuntra tolerans och bekämpa våld i syfte att bevara
freden. Domstolen kritiseras ibland för att vara alltför
passiv och tolerant när den borde vara med aktivistisk och
sträng. Andra åter menar att Domstolen lägger sig i stater-
nas interna angelägenheter på politikernas eller rentav
medborgarnas bekostnad. 

Vi är inte rädda för den kritiken. Det hör till sakens
natur att om vi skall ha någon möjlighet att lyckas med att
använda skyddet av de mänskliga rättigheterna och de
fundamentala friheterna i toleransens och fredens tjänst så
duger det inte att vara feg.         
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Monumentet över Förintelsen i Berlin. 
”Att förneka de brott mot mänskligheten som ägde rum är en av de allvarligaste formerna av rasism och förtal.”
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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.

The hunt for skilled lawyers is now taking firms
further afield and becoming a more sophisticated
process in a very competitive market.

it is one of the most challenging aspects of running a
law firm, according to those who manage them. Professio-
nal recruitment provides not only the lifeblood of a firm
but also the edge on the competition – or so it is hoped.
The pressure to find and recruit the best lawyers is unlikely
to abate. Jim Leipold, Executive Director of the National
Association for Law Placement (NALP) in the United
States, says: ‘The recruitment market has been strong for
some years. Even if there is a slowdown in places like New
York and London, we saw after the dot com collapses that
firms adjust quickly to economic downturns. So the hunt
for good lawyers will continue even if the volumes needed
decrease.’ 

England’s largest law school, The College of Law, holds
an annual, national law fair in the summer, which many
legal employers attend. ‘Individual talks and workshops on
recruitment are also held by employers and sometimes
firms will advertise vacancies with us’, says Director of
Careers, Rachel Harris. ‘Employers also volunteer to mentor
students, which can be a “foot in the door” for them and we
also host talks from legal recruitment agencies.’ 

The efforts made at this level are considerable with
firms spending large sums on social events at summer
programmes. ‘It’s very competitive here – especially in New
York’, says Leipold. The same applies in England, where
Chris Parsons, Graduate Recruitment Partner of the Lon-
don office of Herbert Smith, confirms that the firm invests
much time in attracting trainee recruits. ‘Our London office
takes around 110 graduate trainees yearly and we hold
many events on campus. We also recruit students as “Cam-
pus Managers” who help us with events, encouraging
people to attend and providing feedback to the firm’, says
Parsons. 

but as the recruitment drive continues apace, the
concerns of both employers and employees are evolving.
Jim Leipold says: ‘Firms now are looking beyond law school
grades as a criterion for selection. They’re looking to match
behavioural characteristics with the attributes they think
they want – “softer” skills like business writing and interper-
sonal skills.’ At Herbert Smith, law students are given a case
study to consider before their interviews and quizzed on it
by interviewing panels. ‘It shows us how they assimilate
information and make sense of it’, reports Parsons. 

Young lawyers are not the only ones moving on to what
they see as more congenial environments. The market for

more experienced lawyers has also been highly active in
recent years with recruitment agencies holding sway in this
segment. Whole practice groups also change firms and
there has been a marked trend in the mobility of partners
in the last decade. ‘They’re moving almost as much as fee
earners now. Twenty years ago it was rare for them to move
once’, confirms Laurence Simons. The process of hiring
them, however, is much more consultative, he says. Like
other firms, the London-based Field Fisher Waterhouse LLP
searches for partners when they need expertise not found
in-house or those with a particular involvement with a
certain business sector. The firm finds partners through
personal contacts, specialised agencies or search firms, and
is approached directly by partners from other firms.

RECRUITMENT: 

The war for talent
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as the hunt for skilled lawyers continues, firms
are recruiting from further afield. Laurence Simons, among
others, notes the increasing globalisation of the workplace.
‘Once law was a very domestic recruitment market. Now
lawyers from many different countries approach us. We
presently have candidates from 37 countries available and
we search in jurisdictions other than the one in which a
client firm may be based.’ Firms like his are also expanding
globally to meet clients’ needs. 

International recruitment in particular is taking a larger
role in the new graduate and trainee field. Herbert Smith’s
London office has holiday internships for students from
India and Australia. Graduate Recruitment Partner Chris
Parsons visits leading law schools in India twice yearly and
Australian law schools annually. The programme may, in
future, be extended to New Zealand. White & Case too
recruits young lawyers in Canada for its US practice and is
also now recruiting in Australia law schools for its New

York office. Trainees in its London office spend one part of
their term in one of the firm’s overseas offices. ‘The inter-
national scope of the firm helps us attract people’, says
Emma Fernandes, Graduate Resourcing Director of the
London office. ‘Students from Harvard, for example, are
keen to spend some time in our London office’, she says. 

Their efforts demonstrate how flexible and proactive
firms need to be in their recruiting. ‘You have to differen-
tiate yourself from the competition. You need to convince
them that you’re offering a good working environment as
well as good quality work’, says Simons. So is the war for
talent still on? ‘Oh yes!’ says Timm Whitney of White &
Case. ‘Very much so.’

diana bentley 

diana bentley is a former practising lawyer and is now a journalist,
writer and public relations adviser based in London. She can be contacted
by e-mail at dianab@dircon.co.uk.
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Whole practice groups also change firms
and there has been a marked trend in the
mobility of partners in the last decade. 
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CARIN GÖTBLAD

VILL FÖRÄNDRA

SYNEN PÅ POLISEN 

ETT BRUTET
MACHOVÄLDE



PORTRÄTT | CARIN GÖTBLAD

Som nybliven polisassistent mobbades Carin Götblad av sin chef. 

Hon sattes systematiskt på sämre helgpass än kollegorna och 

upplevde en stark “machokultur” i kåren. Sedan dess har hon ökat

andelen kvinnliga chefer inom Stockholmspolisen.

– Men det är lika viktigt att få fler män till ty
piskt kvinnliga

områden, och det går lite trögare.





PORTRÄTT | CARIN GÖTBLAD

”kör! götblad, kör!” 

Kollegorna röt upphetsat bakifrån polisbilen. Kungsträdgår-
den härjades av kravaller. En tonåring, gripen för stenkast-
ning, skulle transporteras till Norrmalms polisstation. Och
det måste gå snabbt. Allting försvårades av att Carin
Götblad aldrig tidigare hade kört automatväxlat. Och att
hennes körkort bara var något år gammalt.

Hon vred om nyckeln och gasade lätt. Bilen hoppade till
– motorstopp! 

– Det var bara att se iskall ut. Jag bet ihop.
Situationen var typisk för Carin Götblads första tid inom

polisen. Samtidigt som hon gick polischefsutbildningen så
hade hon ”tjatat sig till” en tjänst som extra polisassistent.
Vid den här tiden var det enbart jurister som antogs till
chefsutbildningen och aspiranterna möttes inte enbart av
värme ute i verksamheten. Carin Götblad minns några av
kollegorna som ”motsträviga”. De ifrågasatte hennes fysiska
styrka, ifrågasatte hur stor belastning hennes rygg klarade
av. Allting förvärrades av att hon ständigt kom sist till helg-
passen, när utsättningarna redan hade gjorts och stationen
tömts på arbetskamrater: 

– Han som planerade helgjobben satte regelmässigt upp
mina pass ett par timmar efter alla andras. Jag tyckte det var
konstigt att alla andra redan hade hunnit åka ut på jobb.
Först i efterhand begrep jag vad det berodde på. Planeraren
lurade mig. 

Hur hanterade du det?
– När jag möter motstånd för att jag är annorlunda så skyn-
dar jag mig alltid att ta ett steg framåt istället för att tveka
eller ta ett steg tillbaka. 

På andra försöket fick Carin Götblad igång motorn. Hon
styrde mot stationen, noga med att lyda trafikreglerna. När hon
avstod från att köra mot enkelriktat röt kollegorna på nytt:

– Ta snabbaste vägen till arresten!
Trots det stannade hon sedan vid ett övergångsställe för

att släppa över en kvinna med barnvagn. Inte heller det ini-
tiativet uppskattades. Dagen efter blev hon uppkallad till
chefen, för ”taktiksamtal”.

– Jag minns att han hade en affisch på dörren. Tre kvinn-
liga poliser på en skjutbana, ovanför stod det ”Polisattrap-
per”. Den attityden var helt okej för 16–17 år sen! Så är det
verkligen inte längre.

namn Carin Götblad   |   ålder 52   |   familj Sambo, son och barnbarn   |   senaste film Hitta Nemo med mitt barnbarn   |   senaste

bok Rats av Robert Sullivan. Han har studerat råttor i ett kvarter i New York. Jätteintressant.   |   förebild Nej. Jag gillar inte det där med
förebilder.  Jag vill att folk ska vara så olika som möjligt. Andra ska inte vara som jag, jag vill att de ska vara sig själva.   |   favoritlag Lagen
om sluten ungdomsvård. Jag är mycket för pragmatiska lösningar.  När jag var chefsjurist på Statens Institutionsstyrelse i slutet av 90-talet
hade jag nytta av min polischefsbakgrund . Jag kopplade ihop den med Sis behandlingsverksamhet och gav ett förslag som senare resulte-
rade i lagen   |   om nye rikspolischefen  Bengt Svenson är en mycket kunnig och sympatisk person. Vi ser fram mot att samarbeta med
varandra.

carin götblad säger att hon var ”ett livligt barn”.
– Jag har alltid haft starka drivkrafter. Velat organisera saker
och styra och ställa.

Som elvaåring lyckades hon till exempel övertyga sina
föräldrar att byta familjens villa mot en bondgård. 

– Jag var väldigt intresserad av djur och hade många
hemma. Men jag var inte nöjd utan ville ha ännu fler. Där-
för ville jag flytta ut på landet.

Hon tog reda på villans taxeringsvärde, gjorde kalkyler
och granskade bondgårdsannonserna i tidningen Land. Där-
efter inledde hon övertalningskampanjen.

– Till slut fick jag pappa att hålla med mig. Min mamma
var inte helt med på noterna, men under motstånd så gick
hon ändå med på att flytta. 

För att skynda på affären bokade Carin Götblad själv
mäklarvisningarna.

– Det blev en del pinsamma situationer när de sen fick
se en elvaåring. De hade kanske trott att jag var lite äldre.

Som tonåring hoppade Carin Götblad av gymnasiet i
samband med att hon blev ensamstående mamma. En erfa-
renhet som fortfarande präglar henne:

– Jag vet väldigt väl hur det är att vara utsatt. Hur det
känns att inte ha utbildning eller pengar eller några vänner
med makt. Om man upplevt det väldigt starkt när man är
ung så sitter det kvar i ryggmärgen. Jag har inte svårt att leva

Han som planerade 
helgjobben satte regelmäs-

sigt upp mina pass ett par timmar
efter alla andras. Jag tyckte det var
konstigt att alla andra redan hade
hunnit åka ut på jobb. Först i efter-
hand begrep jag vad det berodde på. 

”
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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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mig in i hur människor som är utsatta på olika sätt kan
känna det. 

Carin Götblad började jobba extra som fritidsledare.
Efter några år började hon fundera på högskolestudier.

– Jag hade engagerat mig i ungdomsfrågor och ville
gärna jobba med barn. Först tänkte jag bli psykolog, men
insåg att jag skulle kunna göra mer nytta som jurist.  

När hon sedan gick på juristlinjen funderade hon på att
bli advokat inriktad på humanjuridik, alternativt söka sig
till domstolsvärlden. 

– Men sen gick jag en kurs i rättsmedicin som var väl-
digt intressant. Jag skrev min uppsats i det innan jag börja-
de jobba på Ungdomsstyrelsen. 

”Mest av en slump” kom hon sedan in på polischefsut-
bildningen.

– Tidigare hade jag haft många fördomar om polisen.
Men jag upptäckte snart att här fanns massor av människor
som inte bara pratade utan också löste problem. Ringer du
polisen och säger att du tänker slänga dig framför tåget så
rycker vi ut. Ringer du till psykiatrin så säger de, om vi ska
hårddra det, att du kan få en tid om två veckor

– Jag vet väldigt väl hur det är
att vara utsatt. Hur det

känns att inte ha utbildning eller
pengar eller några vänner med
makt. Om man upplevt det väldigt
starkt när man är ung så sitter det
kvar i ryggmärgen. 

”



Platsar ditt företag?
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utanför carin götblads kontor hänger hennes före-
gångare sida vid sida. I drygt 200 år hade 26 män innehaft
ämbetet. Carin Götblad är den första kvinnan. Det faktumet
tror hon inte att någon i organisationen tänker på ”allra
minst jag själv”.

Hon tillträdde i maj 2003, efter att bland annat ha varit
chef över polisen i Värmland och på Gotland. 

Sedan dess upplever hon att allmänhetens uppfattning
om polisen dramatiskt har förändrats. Målet har varit att
tvätta bort stämpeln som främlingsfientlig och könsdiskri-
minerande. 

– Det bästa med polisen är att vi inte är så dumma att vi
inbillar oss att vi skulle sakna fördomar. Men vi har ambi-
tionen att hålla koll på dem. Vad gäller jämställdhetsarbetet
finns det till exempel ingen chef i organisationen som inte
vet vad som gäller. Alla är kanske inte fullt frälsta hela
vägen, men de vet vad som inte accepteras. 

Carin Götblad säger att Stockholmspolisen fungerat som
inspiration för andra myndigheter och organisationer.

– Många har tagit kontakt med oss för att ta intryck av
hur vi har jobbat med till exempel jämställdhet, HBT-frågor,
handledning, mångfalds- och miljöarbete. 

Hon är extra nöjd med att snabbt ha ökat andelen kvinn-
liga chefer.

– Jag har velat få kvinnor på så kallade machobefattning-

ar, till exempel som insats- och kommenderingschefer. Men
det är lika viktigt att få fler män till typiskt kvinnliga områ-
den, som jämställdhet och mångfaldsfrågor, och det går lite
trögare. Det är synd, det finns många viktiga jämställdhets-
frågor där männen släpar efter. De måste till exempel få ha
rätt att vara rädda och inte behöva känna att de alltid måste
gå före i svåra situationer.  
Finns det liknande machokulturer i andra juristyrken?
– På vissa advokatbyråerna är det väldigt grabbigt. Här job-
bar vi väldigt offensivt. Cheferna har ett stort ansvar. Man
måste diskutera igenom vilken människosyn de har på
arbetsplatsen.

Hur ska de göra för att få fler kvinnliga delägare?
– Det är väldigt svårt. Det måste börja med ett samhälle där
män och kvinnor delar på ansvaret för barnen. Det finns
inga snabba lösningar. Här försöker vi uppmuntra män att
vara barnlediga, och inte bara över sommarmånaderna.

Att få in fler medarbetare med annan etnisk bakgrund
är högprioriterat inom polisen. För två år sedan lät Carin
Götblad märka upp ”Aina” – rinkebysvenska för snut– på en
polisbil. Tilltaget väckte stor uppmärksamhet – och intern
kritik.

– Många var ganska sura, och då ska du ha klart för dig
att min personal tål ganska mycket från mig. Vissa påstod
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Huset som släpper in solens 

ljus men inte sommarens hetta.
Kungsbrohuset är fullt med miljösmarta lös-

ningar. Till exempel extremt energi effektiva 

fönster som släpper in solens ljus året runt, 

men stänger sommarhettan ute. Det ger alla 

som arbetar i huset maximalt dagsljus även 

på vintern medan energi åtgången för att kyla 

huset på sommaren minimeras. 

Se hela listan med miljösmarta lösningar på  

www.kungsbrohuset.se.

27 000 m2 kontor, restauranger och butiker. Inflyttning januari 2010. 
Besök vår hemsida eller ring 020-223 223 för intresseanmälan.

Kungsbrohuset planeras bli den 

första byggnad som certifieras enligt 

hela tre olika miljöklassningssystem.
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– Många var 
ganska

sura, och då ska
du ha klart för dig
att min personal
tål ganska mycket
från mig. Vissa
påstod att det till
och med kunde
betyda polisjävel. 

”
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Jag utesluter inte att vi 
kommer att behöva mer av

undercover-verksamhet . Men det är
otroligt viktigt att det är lagreglerat
och förankrat i organisationen. 
”



adecco.se

Har du behov av att hyra in eller rekrytera specialkompetens inom juridik? 
Vi kan vi hjälpa dig med både kortsiktiga lösningar för att inte tappa tempot vid 
arbetstoppar, men också att nyrekrytera för mera permanenta förstärkningar. 

 
Stockholm 08-598 986 20 

Göteborg 031-725 45 00 
Malmö 040- 667 53 00

Din specialiserade HR-partner inom Finance & Legal

Ring oss så berättar vi mer!

Funderar du över nästa steg i din karriär? Vi kan oavsett din specialistinriktning, hitta intressanta och 
utmanande uppdrag åt dig. Vi har både av de stora, internationella aktörerna och mindre, spännande 
och innovativa företag bland våra uppdragsgivare. Vi arbetar både med uthyrning och rekrytering.
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att det till och med kunde betyda polisjävel. De var rädda för
att inte bli bemötta med respekt. Jag förklarade att vi i 20
års tid sagt oss vilja ha medarbetare med annan bakgrund
men att förändringen inte går särskilt fort. Då måste vi
komma på nya sätt. Och som PR-grepp fungerade bilen jät-
tebra. Det var fullt med ungdomar som ville fotas med den.
Om folk ser att polisen kan bjuda på sig själv, att vi har glim-
ten i ögat, så tappar de inte respekten för oss. 

Ett halvår senare, när ansökningarna till polishögskolan
hade sammanställts, kunde rekryteringskampanjen med
Aina-bilen utvärderas:

– De sökande med utländsk bakgrund var 33 procent i
Stockholms län, dubbelt så många som i övriga landet och en
högre andel med utländsk bakgrund än vad som finns i länet.

Beslutet att låta Stockholms gaypoliser paradera i uni-
form i samband med Pride-festivalen väckte också kritik. 

– Mörkerkrafterna kom upp till ytan.  Det var ett bra till-
fälle för mig att kliva fram som ledare. Medvetandenivån
om HBT-gruppens situation lyftes, fler såg att det var viktigt
för en minoritetsgrupp att synas lite extra.

under carin götblads tid på gotland var en polisinfil-
tratör inblandad i en stor heroinaffär på ön. Carin Götblads
inblandning i ärende har utretts av riksåklagaren. 

– Men jag var aldrig misstänkt för brott.
Generellt ser hon undercover-verksamhet som en nöd-

vändig, oundviklig, arbetsmetod.
– Jag utesluter inte att vi kommer att behöva mer av det.

Men det är otroligt viktigt att det är lagreglerat och förank-
rat i organisationen. 

– Det finns starka progressiva krafter inom polisen.
Gamla strukturer sitter i väggarna. Verksamheten är krings-
kuren av regler. För att få den fulla kreativitet som yrket krä-
ver så måste man ta initiativ och personligt ansvar, samti-
digt som det måste vara ordning och reda. Det gäller att hitta
den rätta brytpunkten. Inom polisen har vi så komplexa
problem att vi måste vara ännu mer kreativa än idag, men
vi kan inte ta ut svängarna hur mycket som helst.

Vad tycker du är den största utmaningen som länspolismäs-
tare?
– I Stockholm finns väldigt starka politiska krafter. Vi har
200 lokalpolitiker som är engagerade i verksamheten. Vi har
åtta polisnämnder och en polisstyrelse med 13 plus 13 leda-
möter, alla suppleanter kommer nästan alltid. Vi har en

Råttfångaren 
i Vasaparken
carin götblad är mycket 
intresserad av smågnagare. 
Häromåret tillbringade hon flera nätter i Vasaparken, där
hon försökte fånga en vildråtta. Ambitionen var att para
ihop den med de egna tamråttorna.  

Projektet misslyckades.
– Jag fick bara en hasselmus. Råttor är alldeles för

intelligenta. De går inte på det där med råttfällor. I dag
äger jag bara marsvin, men när jag jobbar lite mindre ska
jag försöka igen. Råttor är underskattade husdjur, och
roliga!   De är lätta att få rumsren och man kan lära dem
väldigt mycket. En råtta lärde jag till exempel att hämta
min sambos snusportionerare och lämnade den vid hans
säng, så att den låg där när han vaknade. 

facklig organisation som är väldigt tongivande. Allt detta
måste man kunna hantera, både samarbeta med och samti-
digt låta sig styras lagom av.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för er?
– Jag jobbar mycket för att polisens arbete ska kroka i andra
verksamheter, framförallt kommuner och landsting. Alla
mina polischefer fick som att första uppdrag att skapa chefs-
samråd i sina distrikt, med de högsta cheferna på bland
annat skolan och socialtjänsten, och göra en inventering av
problemen och föreslå lösningar.

– En annan sak är den låga uppklarningsprocenten.
Brottsutredningar har blivit mer komplicerade i och med att
folk inte erkänner. Vi måste hejda inflödet och minska byrå-
kratin, i dag drunknar vi i den. Det här gäller hela den svens-
ka förvaltningen.   

carin götblad tippades av många bli ny rikspolischef.
Själv säger hon att hennes nuvarande jobb är ”det finaste
man kan ha”. Hon har ett år kvar på det nuvarande förord-
nandet.

– Jag kan få förlängt med tre år till om jag sköter mig.
Det skulle jag gärna vilja. Till exempel har vi startat många
satsningar mot ungdomar i förorten som jag gärna skulle
vilja fullfölja. 

Sammanlagt kan det alltså bli nio år som länspolismäs-
tare. Hennes företrädare ute i korridoren stannade ofta läng-
re tid än så. Rekordet har Olof Wannqvist, polismästare mel-
lan 1802 och 1830.

– Jobbet var säkert lättare då, i det klassamhället. Då
pekade man med hela handen. Om jag gjorde det idag skul-
le det nog inte hända så mycket. 

Vad skulle du vilja göra sen?
– Jag vet inte. Det finns inget som känns lika roligt som att
vara polis.   �
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FÖRETAGANDE
I GALOPPFART



Med rekordtillväxt i ryggen vill kinesiska entreprenörer

erövra världen. Men i Sverige har juridiken bromsat

deras framfart.

– Allting går mycket långsammare än vi trodde. Det

beror på all byråkrati, säger Angie Qian på den kinesiska

koncernen Fanerdun. 

SVERIGE LOCKAR 
KINESISKA INVESTERARE
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på golvet i den gamla industrilokalen står en ensam
träskulptur. Den föreställer en flock kraftiga arbetshästar
som löddriga rusar framåt. Symboliken blir närmast över-
tydlig: i kinesisk kultur är hästen en symbol för strävsam-
het och framgång. Om man föds  i hästens år sägs man bli
välsignad med ett ”outsinligt lager av energi och kampvilja”.

I den före detta monteringshallen är stämningen mer
avslagen. En gång i tiden hade verksamheten kopplingar till
Ivar Kreugers tändsticksimperium. Fram till 2005 rymdes
här tågtillverkaren Bombardiers verksamhet, i taket sitter
fortfarande fem stabila monteringskranar. Förra hösten flyt-
tade den kinesiska koncernen Fanerdun tillfälligt in sin
grossistmarknad Cebec, China Europe Business & Exhibi-
tion Center, här.

Bland Kalmars politiker var optimismen överväldigande
när Fanerduns ägare Jinxing Luo i augusti 2006 förklarade
att han tänkte etablera en grossistmarknad i staden. Enligt
hans vision skulle Kalmar bli
centrum för kinesisk export i
hela norra Europa. Här skulle
kinesiska företag kunna mark-
nadsföra sina produkter mot
den europeiska marknaden. 

I de 10 000 kvadratmeter
stora lokalerna är det dock
glest mellan utställarna. Enligt
Fanerdun har varje investerare
betalat omkring 2,2 miljoner
kronor för att finnas represen-
terade. Det skyltas med olika
kinesiska hantverksprodukter,
hästskulpturen är ett exempel.
Men ingen av montrarna är bemannad.                                         

Fanerduns personalstyrka består vid tillfället av två per-
soner, samt en inhyrd elektriker. 

– Utställarna har haft problem med att få visum, säger
Angie Qian, företagets informationschef och VD-assistent. 

Koncernen har sitt huvudkontor i Hangzhou, provins-
huvudstad i industriregionen Zhejiang. Valet att etablera sig
i Kalmar har väckt stor förvåning. 

– Vi tyckte att Kalmar hade bra förutsättningar. Staden
ligger mitt i östersjöregionen som har en samlad konsu-
mentmängd på ungefär 100 miljoner människor. Här finns
bra infrastruktur,  motorvägar och flygplats. Sen är det en
turiststad med bra rykte.

Storleken – knappt 60 000 invånare – talade även den
för staden. På så sätt krympte kostnaderna för fastighetsin-
vesteringar.

– Och i storstäder är det svårt att hitta tillräckligt stora
tomter för att kunna bygga nya lokaler som passar vår verk-
samhet.

Entusiasmen över projektet var stor. I inledningsskedet
räknade kommunen med kostnader på sammanlagt 13 mil-
joner kronor. Även regionförbundet, Invest in Sweden och

den lokala turistbyrån investerade. De förband sig att hjälpa
till ekonomiskt, till exempel genom att marknadsföra Kal-
mar i Kina.

– Det är jätteviktigt för oss, det är nödvändigt att Kalmar
blir känt.

sedan 1992 har den kinesiska ekonomin växt med
rekordfart. Antalet privata företag har gått från noll till
många miljoner. 2006 värderades den kinesiska ekonomin
till 2,65 biljoner dollar. Revisionsbyrån Price Waterhouse
Coopers räknar med att Kina om 15 år har växt om USA och
därmed blivit världens största ekonomi. Redan har landet
världens fjärde största ekonomi.  

För att takten ska upprätthållas måste man växa även
internationellt. Antalet kinesiska projekt i Europa har fem-
faldigats sedan millennieskiftet, enligt en undersökning
från Ernst & Young. Globalt har landets företagare satsat 18,
7 miljarder dollar under de senaste tolv månaderna, en
ökning med dryga sex procent.

Uvecklingen väntas fortsätta. Kinas vice handelsminis-
ter Fu Ziying har uppmuntrat landets företagare att utnyttja
den stigande yuan-kursen till att investera i utlandet. Han
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I Kina är vi vana vid att 
allting går fortare. Alla 

jobbar hårt och håller hög fart.”
har aviserat kommande skatte-
lättnader och större möjlighe-
ter för att föra ut kapital ur lan-
det. 

Sverige är en av de priorite-
rade marknaderna. I slutet av
april utsågs Sverige av det kine-
siska handelsministeriet till det
mest attraktiva landet för
utländska direktinvesteringar.
Hittills har de kinesiska inve-
steringarna i Sverige främst

skett i branscher som handel och IT/telekom. Omkring tre
fjärdedelar av investeringarna sker i form av nyetableringar.

För Helena Karlsson på advokatfirman Kronan i Kalmar
har byråns arbete för Fanerdun även varit ett sätt att mark-
nadsföra sig. 

– Här i regionen är det allmänt känt att vi företräder
Fanerdun. På så sätt har vi kunnat sprida kunskap om
byrån. Flera företag som funderar på att etablera sig i regio-
nen har kontaktat oss, berättar hon.

Hon har arbetat med Fanerdun  sedan det ursprungliga

avtalet med Kalmar kommun tecknades i augusti 2006. 
Kronans uppdrag för den kinesiska klienten fortsätter

löpande. De senaste två åren har bolaget genomfört en rad
affärer i trakten, bland annat har man köpt ett hotell. 

– Och det har varit många upphandlingsfrågor och kon-
takter mot investerare.

Samarbetet inleddes med att Helena Karlsson åkte på en
studieresa till företagets högkvarter.

– Det är viktigt att lägga tid på att lära känna den lokala
affärskulturen. 

På vilket sätt är det annorlunda att jobba med ett kinesiskt
företag?
– Alla klienter har skillnader i sina kravprofiler, förvänt-
ningarna varierar ju. Mellan Kina och Sverige finns det
ganska stora skillnader i affärskulturen. Det är viktigt att
fånga upp signaler och lära sig av varandra.  

Hur menar du?
– I Sverige är vi generellt mer benägna att ligga långt fram i
vårt planeringsstadium. Kineser är mer spontana och tack-
lar oftare problemen vartefter de kommer. De vill diskutera
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Årsredovisningen talar sitt
tydliga språk, konstaterar

Helena Karlsson.”
igenom frågorna direkt när de hamnar på bordet, svenskar
vill gärna fundera längre. 

Redan hösten 2006 inleddes problemen för Fanerduns
etablering i Sverige. Förhandlingarna med facket var segd-
ragna. Det kinesiska moderbolaget var skuldsatt. I februari
2007 kunde byggnadsarbetet dock påbörjas, näringsminis-
ter Maud Olofsson tog det första spadtaget. Fanerdun hade
köpt en 20 000 kvadratmeter stor fastighet som tidigare
inrymt Cloettas chokladfabrik. Dessutom fanns planer på
ytterligare 50 000 kvadratmeter lokalyta samt anläggning
av en kinesisk park. Kinesiska byggnadsarbetare flögs in för
att jobba med projektet. Tempot bromsades dock av att fack-
förbundet Byggnads ansåg att löner och arbetsförhållanden
var för dåliga.

- Vi förstod att det skulle vara annorlunda här, men all-
ting går mycket långsammare än vi trodde, säger Angie
Qian. Det beror på all byråkrati. I Kina är vi vana vid att all-
ting går fortare. Alla jobbar hårt och håller hög fart. 

- Här är frågor kring utländsk arbetskraft väldigt reglera-
de, så jag förstår att de kan uppleva processen som väldigt
byråkratisk, säger Helena Karlsson.

Under förra året stötte projektet på stora problem. Den
nya hallen blev inte klar i tid till invigningen i september. I
sista stund hyrde man in sig i den ödsliga gamla tågfabriken
för att kunna erbjuda de kinesiska utställarna en tillfällig
lösning. 

Det turbulenta första året slet på bolagets ekonomi.
Enligt den första årsredovisningen låg leverantörsskulder-
na i augusti förra året på 53 miljoner kronor.

– Årsredovisningen talar sitt tydliga språk, konstaterar
Helena Karlsson.

– Alla kinesiska företag har haft svårt finansiera investe-
ringar utomlands. Det pågår en process i Kina för att kunna
föra ut kapital därifrån. Den processen visade sig bli längre
och besvärligare än vad man hade väntat sig. 

den svenska vintern slog hårt mot Fanerdun.  I slutet
av januari flög alla de kinesiska byggjobbarna hem, deras
avbytare har ännu inte dykt upp. Anledningen är juridisk,
Fanerdun har inte kommit överens om något svenskt kol-
lektivavtal för arbetarna. 

Och i februari for de första vårstormarna ovarsamt fram
med fasaden på den halvfärdiga grossistmarknaden. Det
sista ”C:et” i företagsskylten ”Cebec” slets loss av vindarna.

– Bokstaven blev totalförstörd. Den ligger någonstans
där borta vid kantinen, pekar Per-Olof Nilsson.

– I samma storm blåste alla kinaflaggorna bort, tillägger
Lasse Gjerding.

Fem rostskadade flaggstänger gapar, mycket riktigt,
tomma. 

Per-Olof Nilsson låser upp den övergiva lokalen. Egentli-
gen  jobbar han med arbetsmiljöfrågor i samband med byg-
get. 

– Det är grundbulten i min sysselsättning, men när byg-
get ligger nere får jag hålla i lite andra bitar.

Lasse Gjerding var ursprungligen inköpare på kontoret i
Hangzhou. Han pratar kinesiska och hade bott tre år i landet
innan han för en månad sedan kallades hem till Kalmar igen.
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Nu gäller det ju 
att få in pengar 

i Sverige. Det är där 
bromsklossen ligger.”
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"Blir det bara klart så kommer det här att bli bra" tror Per-Olof
Nilsson och Lasse Gjerding

Mellan Kina och Sverige finns det ganska stora skillnader 
i affärskulturen. Det är viktigt att fånga upp signaler och 

lära sig av varandra. ”
Nu har han ”andra funktioner”. På förmiddagen har de båda
till exempel rensat bort vissna granar från parkområdet. 

Bygget har stannat av. Är ni oroliga för att det aldrig ska bli
klart?
– Jag tror det ger sig, säger Per-Olof Nilsson. Nu gäller det ju
att få in pengar i Sverige. Det är där bromsklossen ligger. I
tre månader har vi haft personal i Peking som drivit frågan. 

Han visar runt i lokalerna. Genom presenningarna hörs
ett dovt väsande. 

– Det är som ett gammalt spökslott. Det knarrar och
knirrar lite överallt.

Han bedömer att bygget i dagsläget är färdigt till ”60-70
procent”.  

– Blir det bara klart så kommer det här att bli bra, säger
han och visar chokladfabrikens gamla höglager. Takhöjden
där är 18 meter. Där han man lagt grunden för två nya
våningar med tänkta kontorslokaler.  

S T O C K H O L M     G Ö T E B O R G     H E L S I N G B O R G     M A L M Ö     U P P S A L A     Ö R E B R O

Advokatfirman Lindahl
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Affärsjurist [afä:sj.juríst] – juridisk rådgivare till företag och myndigheter med förståelse 

för deras affärsmässiga beslut. En av Sveriges största advokatbyråer söker kontinuerligt 

toppkandidater med intresse för rådgivning och utredningar i samband med till 

exempel ägarförändringar och omstruktureringar, såväl nationellt som internationellt. 

Lagspelare med höga ambitioner inom yrkes- och privatlivet. Dags att gå vidare? 

Besök oss på www.lindahl.se 
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Lokaltidningarnas läsarforum är fyllda av inlägg som
ifrågasätter projektet – och om nybygget någonsin kommer
att fullföljas".

Utanför gallergrindarna stannar en mörkblå bil till. Två
medelålders män anas i framsätet.

– Folk är nyfikna, säger Per-Olof Nilsson. Det är en ström
av bilar här. De åker upp och vänder, vill kolla läget.

Om optimismen var stor i början så tycks kalmarbornas
entusiasm nu ha svalnat. 

– Överlag är folk väldigt positiva, det är de skeptiska som
hörs mest. Det här projektet gynnar hela Småland, trots att
personal och byggmateriel flygs in. Men många svenskar
har också fått jobb här. Och ta en sån sak som betongen.
Dagsrekordet var 600 kubikmeter svensk betong, det är
åtskilliga miljoner.

smycken, specialtillverkade julprydnader, leksaker.
Först och främst är det varor riktade till konsumentmarkna-
den som visas upp i grossistmarknadens tillfälliga lokaler.

– Den här resväskan säljer väldigt bra i södra Europa,
berättar Angie Qian och demonstrerar en smal väska upp-
delad i fyra mindre fack. I sex montrar visas olika variatio-
ner av modellen.

Hur många besökare har ni haft här?
– Vi har tagit emot ganska många studiebesök, även från
Danmark och Finland.

Jag tänkte på inköpare.
– Det har inte varit så många. I början marknadsförde vi oss
i Europas största städer, men nu väntar vi tills den nya hal-
len är klar. Vi känner att marknaden inte är mogen ännu.

Det finns planer på att utveckla sortimentet.
– Vi har skrivit ihop en lista på produkter som vi tror

kan ge väldigt bra business för kinesiska företagare, säger
Lasse Gjerding. Byggnadsmateriel, till exempel.

Angie Qian har stannat till vid en monter med stentryck.
Motiven – Jesus, jungfru Maria, jultomten – är huvudsakli-
gen riktade mot en västerländsk publik.

– Fast stilen är väl inte direkt nordisk kanske.

Hon har bott nio år i Sverige och pratar bra svenska.
Efter studier på universitet i Shanghai kompletterade hon
med en svensk magisterexamen i företagsekonomi. 

– Det finns en stor nyfikenhet på Sverige i Kina. De fles-
ta känner inte till så mycket om landet, men de vill se hela
världen.

Hon anser att projektet ifrågasätts på grund av att Faner-
dun är ett kinesiskt företag.

– Många svenskar känner inte till Kina så bra. De är
osäkra och har fördomar mot kinesiska affärsmän. Nu behö-
ver vi bara koncentrera oss på att mässan ska bli klar. Men
på den vägen kommer det, som alltid, att dyka upp nya
saker. De problemen kommer vi också att lösa, allt eftersom.   

Hur trivs du i Kalmar?
– Det är en liten stad. I många år har det inte hänt någon-
ting här. Men sen vi kom hit har det ändrats,  bara förra året
hände det en massa saker. Det måste det göra i livet.   �

I många år har det inte
hänt någonting här. Men

sen vi kom hit har det ändrats,
bara förra året hände det en massa
saker.
”





Vi skapar former

Kroppen är ditt tempel som du ska 

försöka vårda på bästa möjliga sätt. 

Den är det fi naste och mest värde-

fulla instrument som någonsin skapats 

– men den måste också harmonisera 

med det inre. Vi tror på träning som 

formar och stärker både kropp och själ.

44 klubbar i världen, 22 klubbar 

i Sverige, 16 klubbar i Stockholm.

Besök nyöppnade Döbelnsgatan, 

Värmdö och Paris, välkommen!

Tel: 0200–888 555

www.worldclass.se



Vi analyserar nutiden
Blendow Lexnova är en personlig leverantör av juridiska nyheter. Vi erbjuder en 
omfattande nyhetsbevakning som skräddarsys för att passa kundens behov. Nu 
vässar vi tjänsten ytterligare. Landets ledande jurister kommenterar varje månad de 
viktigaste händelserna inom sina respektive expertområden. 
         Blendow Lexnovas egna kunniga jurister underrättar dig dessutom på daglig basis 
om viktiga händelser inom juridiken och ger dig en korrekt återrapportering. Detta, 
tillsammans med våra expertkommentarer, gör att vi kan erbjuda dig full service när 
det gäller juridiska nyheter!

Tel: +468-579 366 00   Fax: +468-667 97 60   E-mail: info@blendow.se   www.blendow.se
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från maj till september spelar jag golf  minst ett par
gånger i veckan.

Varför? Ja, varför ägnar jag mig egentligen åt denna
form av enklare jordbruk? 

Det hela tog sin början när jag var drygt 20 år och läste i
Lund. En korridorkompis snackade om golf hela tiden, till
slut fick han mig att följa med ut på en runda. Och sedan
var jag ute ur golfgarderoben. Självklart blev jag, på samma
sätt som när jag fastande i vingudens klor, även en mer
eller mindre fanatiker av denna sport. 

golf är den främsta sporten när det gäller individuell
prestation. Det är ju just du som presterar och resultatet
beror helt på dig själv och ingen annan. Vissa dagar går allt

åt skogen och då vet du innerst inne att du egentligen inte
är så dålig som resultatet visar. Därför ger du dig fan på att
visa att du kan bättre. Och när det väl går bättre är du helt
enkelt bäst och självförtroendet är på topp. Du jämför dig
kanske till och med den störste av dem alla – Tiger. Men är
det egentligen därför som det är så kul?  

det är nog inte alltid det bara är för idrottandets skull
som man slår på en liten stackars boll tills den rullar ned i
ett hål på ett kortklippt gräsområde, alternativt upplever
glädjen att se den gå direkt i.

Egentligen handlar det nog om naturupplevelser, frisk
luft, motion, avkoppling och trevligt sällskap. 

Och sedan gör det förstås inget att man är bäst också.

Succén fortsätter. I augusti arrangerar Legally
yours den andra upplagan av Juristgolfen, Sveri-
ges största golftävling för jurister.

juristgolfen 2008 äger rum på Kyssinge Golf, strax norr
om Stockholm, med kanonstart klockan 10.00 den 28 augusti.

I år har många deltagande anmält sig i lag.
– Det ser ut att bli en riktig match mellan advokatbyrå-

erna. Det finns endast fyra lagplatser kvar Men många
individuella har också hunnit anmäla sig, säger projektleda-
ren Maria Karnland.

Förutom den stora tävlingen kommer även spelarna att
kvalificeras till Longdrivetävlingen.

Under tävlingen kommer sponsorerna att bjuda på god
mat och dryck samt spännande priser längs banan. Årets
stora nyhet är att spelarna väljer ”Bästa sponsorn” vilket
har ökat konkurrensen sponsorerna emellan. Förra året
blev det Thailändska tältet, som bjöd på massage, öl och
thailändsk soppa uppmärksammade, som det mest populä-
ra hålet.  
mer information om golftävlingen och anmälan finns på
www.juristgolfen.se.

peter axelsson 

är advokat vid Brottmålsadvo-
katerna i Stockholm. 
Hans golfhandikapp är 17,4.

SPORT | GOLF

”Det gör inget om man är bäst”

DAGS IGEN FÖR

JURISTGOLFEN

Anders Öfvergård,
Ekonomlinjen, blev
Årets bästa spelare
förra året och  vann
en resa för två till
Thailand.
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Vad Guggenheimmuseet är för Bilbao är
Ciudad de las Artes y las Ciencias – Kultur-
och vetenskapsstaden – för Valencia.
Om du för tio år sedan sade Valencia
tänkte såväl spanjorer som utlänningar:

traditionell spansk stad, lite mossig. Och
hur spännande kändes stadens typiska
maträtt, paella? Men plötsligt hamnade
Valencia i de arkitektur- och designintresse-
rades blickfång – och till och med paellan

fick en renässans. Stadens son, stjärnarki-
tekten Santiago Calatrava, som också ritat
bågarna över olympiastadion i Aten och
Turning torso i Malmö, har här släppt loss
totalt. 

stjärnornas designkrig
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VALENCIA
Valencia har (nästan) allt som Barcelona

har. Fast i mindre format och med en

mer sympatisk prislapp. Res hit 

för Europas allra modernaste

museer. Och för den gula

risrätt som blivit 

synonym med 

staden. 

TEXT OCH FOTO  PER J ANDERSSON/VAGABOND  

ETT BARCELONA I MINDRE FORMAT



SPANSKA AMBASSADENS INFORMATIONSAVDELNING    Stureplan 6   114 35 STOCKHOLM
Tel: 08 611 19 92    Fax: 08 611 44 07    e-mail: estocolmo@tourspain.es

Njut av dina passioner
natt och dag.

www.spain.infowww.spain.info
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jag är tillbaka och det är lika soligt och apelsin-
blommande som jag minns det. Förra gången var millenniet
ungt och den årliga vårfestivalen – Las Fallas – vände upp
och ner på stan. På vartenda torg, i varenda gränd: parader,
musik, dans, gratis paella från järnpannor med en diameter
på två meter och 10–15 meter höga dockor – ninots – i papi-
er maché och polyester som karikerade lokala och globala
makthavare och kulturkändisar.

På den veckolånga festivalens sista dag – när jag och
stans invånare med rödsprängda ögon och flåsande av
utmattning såg fram emot vila – flammade allt upp i det
sedvanliga crescendot: valborgsmässoliknande bål och dra-
matiska explosioner fick de vita husfasaderna att glöda, våra
trumhinnor att bågna och ansikten att rodna.

Nu – i början av mars 2008 – är det tretton dagar kvar till
festivalen. Ändå har festen redan börjat. Som på en given
signal släpper folk vad de har för händerna och börjar gå
mot Plaza del Ayuntamiento, där staden värmer upp varje
dag klockan två med fyrverkerier som inte syns mot den
bleka ljusblå himlen, men hörs desto mer. Varje kväll är det
parader med fantasifulla dräkter och hemmasnickrade eki-
page – allt detta liksom för att förbereda sig på den osanno-
likt hektiska Las Fallas.

För en blekgrå vinterdeppig nordeuropé känns det sen-
sationellt exotiskt med Valencias festande och livsnjutande.
Vitamin- och energiinnehållet i en Valenciaweekend med

I Valencias katedral finns den heliga
gral som sanktionerats av påven.

Aqua de Valencia och oliver 
– allt man behöver för att leva.

Countryside Hotels
Tid att bara vara...

Fågelsång hörs i fjärran och jag bestämmer mig 

för att ligga kvar, bara lite till. Med gårdagens 

härliga smaker och upplevelser i färskt minne 

hoppar jag sen ur den flufffiga sängen och in i 

duschen. Efter en lång frukosten tar vi en skön 

promenad i bokskogen. Eller så blir vi kvar på 

herrgården med solen, en god bok och varandra 

som sällskap. Tänk att man kan må så bra av 

att ”bara vara”. Välkommen att läsa mer och att 

boka på   www.countrysidehotels.se
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herr gårdar

slott

fjäll stugor

gästgiverier

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    

 
   

       

        

      

         

        

        

       

         

        

    



Vorsprung durch Technik www.audi.se

Det renaste beviset på 
             Vorsprung durch Technik.

Trots att nya Audi A4 Avant är en sportig upplevelse skvallrar bränsleförbrukningen och utrym-

met om något helt annat. Faktum är att nya A4 Avant både blivit större, starkare och snålare. 

Hemligheten är ingen hemlighet utan stavas TDI (diesel) och TFSI (bensin). Den patenterade 

direktinsprutningstekniken ser till att förbränningen blir effektivare. Resultatet blir mer kraft, 

lägre förbrukning och mindre utsläpp. I kombination med en framfl yttad framaxel, förlängd 

hjulbas och en direktare styrning är nya Audi A4 Avant en upplevelse på vägen. 

    Fler tekniska nyheter om bilen hittar du på audi.se. Du är 

också varmt välkommen till din Audiåterförsäljare.

Nya Audi A4 Avant. 
    Rymligare, kraftfullare med lägre förbrukning.

Leasing:

2.035/mån*

Förmånsvärde:
1.921/mån*

A4 Avant 1.8 TFSI fr ca

273.900 kr
2.0 TDI fr ca 285.900 kr
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stadens skarpa vårsol, gula favoritdrink, gula paradrisrätt,
ljumma nätter och husfasader upplysta av persikofärgade
gatlyktor motsvarar hundra tuber C-vitaminbrus.

När jag är tillbaka hemma i det grafitgrå Norden igen
brinner en gul fläck på näthinnan i flera dagar. Jag är osäker
på om den beror på att jag stirrat för mycket på solen, apels-
inträden eller paellan – eller helt enkelt druckit för mycket
Valenciavatten.

min valenciadag börjar i gryningen. Då tar jag på mig
joggingskorna och trippar genom gamla stans skuggiga
gränder och ner i Turiafloden. Tänker jag ta en simtur? Nej,
efter översvämningen i oktober 1957 tröttnade man på flo-
dens årliga plötsliga hävdelsebegär, ledde vattnet runt
Valencia och torrlade flodfåran genom stan. Idag är flodbäd-
den en nästan en mil lång park med fotbollsplaner, gratis
utomhusgym, kaféer, skogsdungar, sprutande fontäner,
museer, lekplatser och gräsmattor att stretcha och lite sena-
re på dagen att vänslas på.

Här joggar jag med solen i pannan och doften av blom-
mande ginst i näsan under 1800-talsbroar i sten och Santia-
go Calatravas moderna Puente de la Expocición med sina
karakteristiska vita bågar, tillsammans med hundratals
andra joggare och skateboard- och inlinesåkare, som om vi
vore en organiserad folkhälsorörelse.

Resten av dagen är inte hurtig. Jag börjar med att handla
frukost på Mercado Central, designad i en anda av social
framåtanda av Francisco Guardia och Alejandro Soler och
sedan 1928 stans mattempel nummer ett. Jag trängs med

Framför katedralen på Plaza de la Virgen samlas man för en öl och en tapa i blå timmen.

Under Las Fallas klär till och
med de minsta ut sig.

För en blekgrå vinter-
deppig nordeuropé känns det

sensationellt exotiskt med Valencias
festande och livsnjutande. ”



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



Golfpaket
från 1.475 kronor

Spela golf, njut av maten och sov gott på en av sveriges 
vackraste golfanläggningar. 35 minuter från Stockholm.

Välkommen till Kallfors!
 

  Frukost  
  3-rättersmiddag  

Logi
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Valenciabor med rutiga rullväskor och turister med kame-
ror i denna formidabla vardagshyllning till färska livsme-
del.

Jag tittar på de levande ålarna – tjoff, tjoff, där blir en av
dem halshuggen av fiskhandlaren – de fårade tomaterna, de
lufttorkade serranoskinkorna.

Jag handlar surdegsbaguetter – pan de artesano – från
en disk där de ställt ölburkar mellan brödtravarna och cavaf-
laskor bredvid bakelserna, för att visa vilka frestande kom-
binationer som livet kan bjuda på.

Jag handlar Valenciaapelsiner muy dulce (mycket söta)
med kvist och blad i behåll för nio kronor kilot och beund-
rar trågen med rundkorniga rissorter som ska användas till
paella och är odlade på risfälten i L’Albufera strax söder om
stan.

Jag tänker: om min shoppingrunda på Coop och Ica där
hemma bara bjöd på hälften av alla dessa dofter och synin-
tryck vore min vardag mycket angenämare.

När jag efter frukosten i vår semesterlägenhet bakom Sil-
kesbörsen ger mig ut på stan igen tänker jag redan på lun-
chen, och alla kvällstapas och karaffen med aqua de Valen-
cia i den ljumma vårnatten där apelsinerna i träden som
kantar gatorna lyser som tusen solar i lyktskenet.

Jag pratar spanska som en kratta, men får aldrig någon
snäsig språkpoliskommentar. Folk lägger
ibland huvudet på sned och säger No enti-
endo (jag förstår inte), men alltid välvil-
ligt. När jag undrar om man inte kan beta-
la med carta i snabbköpet (kreditkort
heter tarjeta) tvingas jag för första gång-
en gå över till engelska för att göra mig
förstådd, men kassörskan kostar inte ens
på sig ett hånleende.

vad gör stämningen i en stad? Varför
är stockholmare så ängsliga för att göra
fel, göteborgare så frispråkiga och Valen-
ciabor så toleranta? När jag funderar på saken över en café
solo och en spansk brandy i eftermiddagssolen på torget
Doctor Collado kommer jag på flera bra teorier, som jag nu
har glömt. Nej, en minns jag: Valencia är tolerant på grund
av att stan aldrig varit en avkrok, utan alltid en korsväg. Ris
och saffran och ordet arroz, från arabiskans al-arros, kom
med muslimska morer från Afrika och Asien, arkitektur och
tradition från romare och visigoter, prålighet från spanska

katoliker, guld och choklad från Latiname-
rika – och massiva infrastrukturbidrag
från EU i Bryssel.

Till och med när jag dundrar in med
barnvagn och fyra barn i åldrarna 10
månader till 18 år på en av stans hetaste
nattbarer och frågar om de inte skulle
kunna ordna en alkoholfri aqua de Valen-
cia, trots att det inte står på menyn, så är
de förstående. Självklart, det ordnar vi.

Vad kul att ni är här! På Spy Bar vid Stureplan i Stockholm
hade de ringt en socialsekreterare.

När det mörknar i Valencia slocknar inte solen. Staden
badar i ett generöst orange sken från kraftiga gatlyktor.

Inga kilowattsnåla mesiga lyktor à la Nordens mörka
städer, utan ett solvarmt ljusflöde som får staden att skimra
och natten att smälta. 

guide till valencia på nästa uppslag.

Om spanjoren själv får välja: trögflytan-
de choklad och flottiga churros.



EXPERIENCE
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Sindbad Sjöfararen, Rökelsevägen och De tre vise männen är några av inslagen i Omans spännande och 
händelserika förfl utna. Massor av fästningar, borgar och utkikstorn ger liv åt landets historia som sträcker sig 
mer än 5 000 år bakåt i tiden. Många betydelsefulla arkeologiska utgrävningsplatser fi nns med på Unescos 
världsarvslista. Det gäller till exempel fl era bikupeformade gravar, imponerande borgar byggda av lera samt 
legendariska hamnar och rastplatser längs Rökelsevägen. Rökelse från södra Oman var en dyrbar lyxartikel 
under antiken och var värd sin vikt i guld. Och här är rökelse än i dag en viktig del av vardagen. Kasta dig ut i en 
kultur av historiska dofter och upptäck bilder från svunna tider.

Mer information kan beställas från:

Sultanate of Oman, Ministry of Tourism, c/o Interface International GmbH

Karl-Marx-Allee 91 A, 10243 Berlin, Tyskland, tfn +49 (0) 30-42 08 80 12, fax +49 (0) 30-42 25 62 86

info@omantourism.se, www.omantourism.se, www.omantourism.eu, www.omantourism.gov.om

se_ad_oman210x297.indd   3 07.05.2008   15:39:20 Uhr
Prozessfarbe CyanProzessfarbe MagentaProzessfarbe GelbProzessfarbe Schwarz



Hälften av alla 
som drunknar har 
alkohol i blodet.

”Fynd! Härligt rent 
och aromatiskt med 
snitsiga fl ädertoner.”

Allt om Mat, 
nr 6/08

Marques de Riscal Rueda
Art nr: 6001, 750 ml: 64 kr, 
375 ml: 39 kr

Ett vitt 
fynd från 
Spanien!

www.legally-yours.se

RESA DIT

flyg: Smidigaste och billigaste
flyget till Valencia har Ryanair
(www.ryanair.com) som flyger
direkt Stockholm
Skavsta–Valencia. Prickar du in en
billig dag kostar tur-och-retur-
biljetten 500 kronor. Du kan också
flyga med andra flygbolag, men då
får du byta plan på vägen och
priset är ofta fem gånger högre.

Ett alternativ är att flyga
till Alicante med Sterling
(www.sterling.dk) och ta
bussen till Valencia (cirka
tre timmar, drygt 100

kronor). Eller att flyga till
Madrid och ta snabbtåget
Madrid–Valencia (tre och
en halv timme, cirka 380

kronor). Spanska järnvä-
gen hittar du på
www.renfe.es.

TA SIG RUNT

du går överallt i gamla stan
och resten av centrum. Det är
först om du ska till Ciudad de las
Artes y las Ciencias eller Playa
Malvarossa som du behöver ta
bussen eller tunnelbanan/
spårvagnen. Kollektivtrafiken är
modern, effektiv och billig
(12 kronor för de flesta resor). 
Kolla in linjenät och priser på
www.metrovalencia.com.

BO

bra att veta: under Las Fallas-
festivalen 13–19 mars är priserna i
stort sett de dubbla.
la lonja apartamentos,

www.apartamentoslalonja.com, tel
699-94 97 69. Lägenhetsförmed-
ling som har flera fina lägenheter i
gamla stan för 600–1 200 kronor
per lägenhet och natt – då kan ni
vara upp till åtta personer som
delar på lägenheten och kostna-
den. 

el cid, Calle Cerrajeros, tel 
96-392 23 23. Ligger i smal gränd
nära Mercado Central i gamla
stan. Enkelt men charmigt
pensionat med rustika träbjälkar i
taket. Toa och badrum i korrido-
ren. Dubbelrum 300–400 kronor.

hostal venecia, En Llop 5,
tel 96-352 42 67, www.
hotelvenecia.com. Mycket fint
hotell i hus med gräddbakelsefa-
sad på stadens centrala torg, Plaza
del Ayuntamiento. Dubbelrum:
600–1 200 kronor.

ÄTA

vad? I Valencia äter man 
1) stans lokala specialitet paella i
alla dess varianter, 2) grillad kanin
och 3) tapas (smårätter). 
när? Menú del dia (dagens
trerätters lunch inklusive vin och
ofta också kaffe) från 12 fram till
cirka 16. Efter välbehövlig efter-
middagstupplur: värm upp med
några cañas (små glas öl) och

tapas mellan 18 och 22 för att runt
midnatt, om du orkar, äta middag.
Sedan går du på bar.

el rall, Calle Tundidores 2
nära La Lonja (Silkesbörsen).
Designad rivningskänsla med
chica tegelstensväggar med rester
av murbruk och målad betong. Ät
paella eller canejo, som är trä-
kolsgrillad kanin med rostad
paprika, och lax med apelsinsmak.
Eller varför inte en klassisk
solomilo, det vill säga en mör
oxfilé.

bar pillar, Calle Moro Zeit
13. Legendarisk tapasbar, med
små träbord, lång fin bardisk och
på golvet blå plasthinkar där du
slänger musselskal. Alltså: här ska
du äta musslor (mejillones). Lång
tapasmeny. Mest folk från åtta på
kvällen och framåt.

bar el kiosco, Calle
Derechos 38. Stimmigt vardags-
ställe vid det fina lilla torget
Doctor Collado bakom La Lonja.
Serverar dagtid en prisvärd menú
del dia och kvällstid 55 sorters
tapas, bland annat fina albóndigas
(köttbullar) och gambas al ajillo
(räkor i vitlök).

GUIDE | VALENCIA
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LA PEPICA
Restaurang som öppnade första gången 1898 och var ett av Hemingways
favoritställen. Perfekt för långlunch med havsvy. Ligger på Paseo de
Neptuno 6–8 vid Playa de la Malvarrosa.

Oceanográfic .

GÖRA

ciudad de las artes y las

ciencias på Turiaflodens
uttorkade bädd, öppet 10–20,
www.cac.es. Rymmer planetarium
(Hemisfèric), naturvetenskapligt
museum (Museo de las Ciencias
Príncipe Felipe) och ett oceano-
grafiskt museum (Oceanográfic)
med såväl delfinarium som stora
akvarier där du går i glasrör under
simmande hajar och rockor. Entré
till Oceanográfic kostar cirka 200

kronor, de andra museerna i
komplexet 70 kronor vardera. En
kombobiljett till alla museer går på
240 kronor. Läs mer i boxen
Stjärnornas designkrig.

museo de bellas artes,

Calle San Pío V 9, öppet tis–sön
10–20, fri entré. Konstmuseum
med bra fik/restaurang och
regionala och spanska stoltheter
inom klassiskt måleri. Goya,
Velázques, El Greco med flera. 

instituto valenciano de
Arte Moderno, Calle Guillem de
Castro 118, öppet tis–sön 10–20

(till kl 22 juni–sep), www.ivam.es.
Ett av Europas piggaste moderna
museer, ritat av japanska arkitek-
terna Kazuyo Sejima och Ryue
Nishizawa. Mycket bra restaurang,
La Sucursal, värd ett besök i sig.

la lonja, Plaza del Mercado,
öppet tis–lör 10–14 och
16.30–20.30, sön 10–15, fri entré.
Gotiskt hus från 1498 som en
gång i tiden var börs för handel
med silke och andra exotiska varor
från när och fjärran. Av Unesco
klassat som världsarv.

häst- och vagn. Turistigt?
Ja, men charmigt. 330 kronor för
max fem personer. Du får klopeti-
kloppa fram på en 40 minuter
lång tur genom gamla stan. Utgår
från Plaza de la Reina.

dubbeldäckare med soltak,

Bus Turistic, www.valenciabus-
turistic.com. En gång i halvtimmen
från Plaza de la Reina. Turistigt? Ja,
men behändigt, och man får se
hela stan i ett åk. Kliv av och på
som du vill under 24 timmar. 110
kronor för vuxna, 55 kronor för de
små (7–11 år), gratis för de minsta.
festivaler/evenemang. 

Las Fallas (www.fallas.com) varje år
13–19 mars, och Bienal de Valencia
(www.bienaldevalencia.com) i
september–oktober vartannat år
(nästa gång 2009).

FOTBOLL

valencia club de fútbol

ligger i högsta divisionen, La Liga,
och är ett av Europas toppklubb-
lag. Matcherna är förstås en fest.
Stadion på Avenida Aragon ligger
20–30 minuters promenad från
gamla stan. På Calle Pintor Sorolla
mitt emot varuhuset Corte Inglés
har klubben en butik, öppen
mån–lör 10–21. Köp matchbiljetter:
www.valenciacf.es.

BADA

playa malvarossa är bred
och lång. Vattnet acceptabelt rent,
trots närheten till Valencias hamn.
Duger gott för några dagars sol
och bad. Många restauranger och
kaféer som har öppet året runt.
20 minuters spårvagnsresa från
Pont de Fusta nära gamla stan till
Las Arenas.

HANDLA

mat, kryddor, prisvärda
brända lerfat, paellapannor med
mera i och runt Mercado Central.
Kläder och skor från enskilda
boutiquer och därtill kedjor som
Mango och Zara och varuhuset
Corte Inglés på gågatan Calle Juan
de Austria och gågatorna söder
om Plaza del Ayunamiento.
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Bankerna vill få oss att spara tidigare i livet, för att
kunna unna oss mer som pensionärer. Din syn på
fritid påverkar om det är rimligt – är det billigt
eller dyrt att vara pensionär? 

”du behöver pensionsspara extra.” Banker och försäk-
ringsbolag ägnar mycket reklam åt att trumma in detta
påstående eftersom långsiktigt sparande, där avgifter tas ut
varje månad under många år, är det mest lönsamma för
branschen. Ofta påstår säljarna att alla borde börja pen-
sionsspara redan innan de fyllt 30 år, för att pengarna ska
kunna växa riktigt många år.

Tricket säljarna gör är att direkt fokusera på ett behov,
istället för att först diskutera vad som är bäst prioritering
mellan olika behov, men ekonomi handlar om att hushålla
med knappa resurser, vi måste prioritera. Om inte annat så
sätter tiden en absolut gräns, vi har bara 168 timmar på en
vecka och 52 veckor på ett år.

visst vore det trevligt med mer pengar att spendera
som pensionär – men är det därför värt att försaka annat
tidigare i livet? Är det rimligt att småbarnsföräldrar ska
jobba mer eller snåla mer för att även ha råd att pensions-
spara?

Svaret avgörs främst av din arbetsgivare och din syn på
fritid.

Det är svårt att ge generella svar om pensionssparande,
eftersom människor har så olika förutsättningar. De flesta
svenskar med ett fast heltidsjobb har redan ett stort tvångs-
sparande till pensionen, både via staten och via sin arbets-
givare, vilket kraftigt minskar behovet att spara själv.
Andra är egenföretagare, jobbar svart eller hoppar mellan
tillfälliga inkomster – då är det påtvingade skyddsnätet
betydligt sämre.

synen på fritid påverkar också. Uppenbart är att pen-
sionärer har mer gott om fritid än de som jobbar. Men är
mer fritid något som kostar extra? Eller tvärtom en fördel
som gör att du behöver mindre pengar? 

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 | 5 | PENSIONSSPARANDE

MER FRITID
– FÖRDEL ELER FÖRDYRANDE?
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AB Grundstenen -  anpassad t i l l  nya Akt iebolagslagen
Med anmälan till Bolagsverket enligt nya Aktiebolagslagen blir styrelsen behörig från 

första dagen. Förköps- och samtyckesförbehåll i bolagsordningen om så önskas. 
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Semesterveckor gräver förstås ofta hål i plånboken,
särskilt hos heltidsarbetande som unnar sig lite lyx och
åker på solsemester. Men om du skulle ha semester 52
veckor om året, så finns det även argument för att det
skulle gå åt mindre pengar. Tiden för gör-det-själv ökar,
från hushållssysslor som att baka bröd och laga god mat
själv, till att göra smartare inköp och sköta om ägodelar.
Plus att arbetet ofta ger extra kostnader för resor, kläder
och mat.

Dessutom är det många av dagens 30-åringar som
kommer att vara pigga nog att försörja sig långt efter 65-
årsdagen. Men vi vet inte vilka och osäkerheten skapar
rädsla.

rädsla är ofta huvudargumentet i reklamen – rädsla
att ålderdomen blir fattig och snål. Ibland är argumentet
istället längtan efter frosseri: ”När jag slutar jobba, då ska
jag leva ett liv i lyx, med sportbil och resor jorden runt.” 

Men båda dessa ytterligheter delar samma syn på fritid
– att fritid är något som kostar extra, att när man blir
pensionär och slipper ägna tid åt jobbet så kommer beho-
vet av pengar att bli större.

”Vänta nu”, tänker du kanske, ”Det är klart jag behöver
pengar att leva på som pensionär.” Jo, fast när staten och
arbetsgivare tvingar höginkomsttagare att pensionsspara
över 100.000 kronor per år – behövs ytterligare frivilligt
sparande?

”Men ska jag klara mig på halva lönen?” Reklamen
sprider rädsla genom att fokusera på gissningar om sänk-
ningen av inkomsten på pensionsdagen. Men reklamen

ignorerar tre starka motargument: 
(1) BNP-tillväxt och karriärutveckling betyder att statlig

pension och tjänstepension tillsammans kan bli högre än
din nuvarande lön. 

(2) Efter skatt blir inkomstsänkningen ofta lägre. 
(3) Barnfamiljer har betydligt högre kostnader än

pensionärer.
Historiskt har den ekonomiska tillväxten varit ungefär

2 procent per år, så det är rimligt att räkna med att vi i
genomsnitt om 35 år (med ränta på ränta) kommer att få
dubbelt så hög levnadsstandard som i dag. I Sverige finns
samtidigt trenderna att barnfamiljer har det tuffare ekono-
miskt, att vi får barn senare i livet, att barnen kostar mer
och att de bor kvar hemma längre. Är det då rimligt att en
35-årig småbarnsförälder borde sänka sin konsumtion nu
för att få högre levnadsstandard som 70-åring?

senare i livet finns ofta större utrymme att pensions-
spara, för då har de flesta fått både högre inkomster och
lägre andel fasta kostnader. Men fortfarande finns andra
behov som kan bli viktigare, vilket talar emot att låsa in
pengar i bundet pensionssparande. 

Avgörande är kanske din syn på fritid. Är ökningen av
mängden fritid vid pensioneringen en fördel – eller något
som gör livet dyrare att leva? Är det billigt eller dyrt att
vara pensionär?

Svaret är individuellt. Krasst ekonomiskt får vi ett
lyckligare liv med en jämn levnadsstandard under hela
livet, men var och en måste själv försöka avgöra om deras
behov av pengar kommer att öka eller minska mot slutet.
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Avgörande är kanske din syn på fritid. Är ökningen av
mängden fritid vid pensioneringen en fördel – eller
något som gör livet dyrare att leva? Är det billigt eller
dyrt att vara pensionär?’’



christer lingström,

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

MAT | SVENSKA TRADITIONER
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ÄNTLIGEN DAGS FÖR 

DEN SVENSKA
SOMMARMATEN
Christer Lingström bjuder på den
traditionella svenska sommarma-
ten. Men han är skeptisk till en av
de mest kända klassikerna:

– Jag är ingen surströmmings-
fanatiker, säger han.

för christer lingström handlar det
svenska köket om längtan – och om
väntan.

Man ska längta efter kräftorna, efter
smultronen och efter julskinkan. Väntan
på alla dessa unika råvaror och produkter
är något som präglar vår matkultur,
menar han.

Inför sommaren bjuder han Legally
yours läsare på vad han själv anser vara
typiska sommarrätter. Det blir mycket
sill. En rätt som han själv, paradoxalt nog,
äter året runt.

Att hålla sig ifrån ett sillbord, det är
omöjligt!

Inlagd sill, dillgravad strömming,
matjessill. För mig är det svensk midsom-
mar, men det är också självskrivet på
julbordet.

Personligen föredrar han de enkla
smakerna. Gärna med tydliga spår av
ättika. Han klandrar livsmedelsindustrin
för att sillätandet kan ha minskat.

– De använder alldeles för mycket
sötningsmedel. Smaken måste vara frisk!
Sedan kan det bli lite för mycket experi-
menterande. Svartvinbärsmarinerad sill
smaksatt med fläder och annat? Är man
road av det, så visst. Själv är jag mer
renodlad.

Betydligt mer skeptisk är han till
surströmming.

– Mina föräldrar åt det alltid i augusti.
Jag skämdes fruktansvärt för att det
luktade så illa. Det gick inte att ta hem
kompisar de kvällarna, de kunde ju tro
att det alltid luktade så hemma hos oss.

I vuxen ålder har han gett den ånger-
manländska paradrätten nya chanser.

– Jag har fortfarande svårt för surström-
ming. Inte för ätandet, men för att man går
omkring och rapar flera dagar efteråt.

Du anser att det dåliga ryktet är välför-
tjänt?
– Allt går att lära sig äta om man ger det
en chans. Men tyvärr så kolliderar ju
surströmmingssäsongen med kräftorna.
Och då väljer jag hellre kräftor.

Som bjudrätt anser han dock att
rätten kan ha en funktion.

– Servera en surströmmingsklämma
som en tapas! Då ger ni samtidigt gäster-
na något att prata om. Men se till att hålla
er utomhus.

MATJESSILL FÖR
BUFFÉBORDET
3–4 matjessillfiléer

sås:

1 dl vispgrädde + 1 dl gräddfil
1 msk senap
1 msk kapris
1 liten gul lök, hackad
2 hackade kokta ägg
1/4 tsk salt, vitpeppar
dillkvistar

Låt sillfiléerna rinna av och skär
dem tvärs över på snedden i 2–3

cm breda bitar. Vispa grädden till
såsen och blanda den med
gräddfil. Tillsätt senap, kapris,
hackad lök och äggen och blanda
väl. Smaksätt med salt och nymald
vitpeppar.

Lägg upp sillen på ett fat. Häll
såsen över och garnera med
fräscha dillkvistar.

Servera med kokt potatis, grovt
rågbröd, smör och ost.
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i början av juni släpps
Christer Lingströms nya bok ”Våra
svenska traditioner”.

Han har länge burit på idén:
När folk utomlands frågar om

svensk mat så har det funnits ett
väldigt litet utbud av översatta
böcker. Boken tar upp det traditio-
nella svenska köket och publiceras
även översatt till engelska och
tyska.

4 portioner som förrätt

4 ägg
1 msk smör
1/2 dl vispgrädde
salt och peppar
2–3 msk fint skuren gräslök
ca 350 g skivad kallrökt lax
1/2 hackad rödlök
2 tsk kapris
dill

RÖKT LAX MED ÄGGRÖRA SMAKSATT MED GRÄSLÖK
Knäck och blanda/vispa ihop äggen. Smält smöret. Häll i äggen och
rör långsamt med t.ex. en träslev tills det bildas en röra. (Tänk på
att den ska vara krämig.) Tillsätt grädden, salt och peppar och
gräslöken.

Fördela laxskivorna på tallrikar. 
Lägg upp äggröran ovanpå. Garnera med finhackad rödlök,

kapris och dill. Servera med rostade brödskivor.

KOCKENS
KONJUNKTUR
BAROMETER
christer lingström har
sitt eget sätt att bedöma
ekonomins svängningar:

Bokningarna är ett bra
sätt att bedöma konjunktu-
ren. I dagsläget ser jag att vi
kommer att ha bra snurr en
bit in på hösten. Längre än
så är det just nu svårt att
veta säkert. 
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SURSTRÖMMING
Surströmming luktar ruttet och
stickande. Ändå älskas den av så många
svenskar att efterfrågan varje år
överträffar tillgången! Surströmming är
sillar som under jäsning på burk fått sin
runda, kryddiga smak. 

Tredje torsdagen i augusti går
startskottet för de svenska surström-
mingsskivorna. Med klassiska tillbehör
som tunnbröd, lök, mandelpotatis och
öl. Dock påstås det att de verkliga
kännarna helst dricker mjölk. Av
förklarliga skäl bör surströmmings-
burken öppnas utomhus.  

christer lingström:

”Jag minns hur mitt barndomshem
luktade efter mina föräldrars surström-
mingsskivor på 60-talet. Kanske är det
därför surströmming inte är det första
jag bjuder mina utländska vänner på.
Jag brukar ursäkta mig med att jag inte
är tillräckligt vuxen ännu för att lära mig
äta det. Men tveka inte själv, om du vill
prova en verkligt svensk urdelikatess.”

KLASSISK
INLAGD SILL
2 salta sillfiléer (eller urvatt-
nade sillfiléer på burk)
1 rödlök
1 morot
1 bit pepparrot, fint tärnad
15 kryddpepparkorn
10 vitpepparkorn
2 lagerblad
8–12 nejlikor

lag:

1 1/2 dl vatten
1 dl ättiksprit (12%)
1 1/2 dl socker

Lägg sillfiléerna i blöt cirka ett
dygn i rikligt med kallt vatten.
Byt vatten ett par gånger.
(Eller använd färdigurvattnad
sill på burk)
Blanda vatten, ättiksprit och
socker. Koka upp lagen och
låt kallna.
Skölj sillen och låt den rinna
av. Skär den i 2–3 cm breda
bitar. Skär lök och morot i
tunna skivor.
Varva sill, lök, morot, peppar-
rot och kryddor i en kruka
eller glasburk. Häll över den
kalla lagen och täck över
burken.
Låt sillen stå svalt 1–2 dygn.
Servera med lagrad ost och
kokt potatis.
På bilden är lagen färgad med
spad från rödbetor.

4 portioner

3–4 matjessillfiléer
1 äpple
1 ättiksgurka
1 tomat
1 1/2 dl majonnäs
1–2 tsk riven pepparrot

Låt sillfiléerna rinna av och lägg
upp dem hela eller i bitar på ett
fat. Skala och hacka äpple,
ättiksgurka och tomat. 
Rör ut majonnäsen med 2–3 msk
vatten så att den blir tunn och
blanda ner äpplet, gurkan och

tomaten. Smaksätt med riven
pepparrot.
Slå såsen över sillfiléerna strax före
serveringen. Servera som buffé-
rätt tillsammans med andra rätter.

Man ska längta efter
kräftorna, efter smul-
tronen och efter julskin-
kan. Väntan på alla
dessa unika råvaror och
produkter är något som
präglar vår matkultur.’’

SOMMARMATJESSILL

till en 

surströmmingsfest:

Surströmming 
Kokt mandelpotatis 
Hackad rödlök  
Eventuellt gräddfil
Tunnbröd, hårt och 
mjukt, och smör
Mesost och hårdost

Hjortronfylld mandelform 
eller hjortron med grädde

Öl och/eller bordsvatten

Ät eventuellt strömmingen
som klämma. Lägg skivad
potatis, rensad strömming och
hackad lök på mjukt tunnbröd.
Rulla ihop, håll den i handen
och ät direkt.
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Från hjärtat av Stellenbosch

Neethlingshof
Sauvignon Blanc 
2007
84 kr
Art.nr: 28006

Anders Röttorp
Dagens Industri

+

Varannan förare som omkommer i 
singelolyckor i trafi ken är 

alkoholpåverkad

Neethlingshof
Cabernet Sauvignon

 2004
100 kr

Art.nr: 12883

Bengt-Göran 
Kronstam

Dagens Nyheter

FYND!



www.legally-yours.se64 Legally yours � 3 � 2008

peter axelsson

Vinexpert och nybliven advokat .
Startar nu byrån Brottmålsadvokaterna i
Stockholm..

VIN | BORDEAUX

NYA TIDER FÖR
BORDEAUX 
Hur mycket vin man än dricker från hela världen
så återkommer man alltid till Bordeaux. 
Under lång tid kunde man dock tro att mono-
polet hade glömt bort denna del av världen. 
Men nu tycks nya tider råda.

vinregionen bordeaux ligger i sydvästra Frankrike där
floderna Dordogne och Garonne mynnar ut i havsviken
Gironde som också är namnet på det departement Bordeaux
ligger i. Gironde mynnar ut i Atlanten. Klimatet är perfekt
för vinodling och området anses av många (inklusive mig
själv) som det bästa för röda viner.

Förmodligen var det romarna som en gång i tiden plante-
rade vinrankor i området. Poeten Ausonius var den förste som
talade om vinerna i distriktet och han var också den förste att
plantera vinrankor. Det var dock först på 1600-talet som hal-
vön Medoc, norr om staden Bordeaux, dikades ut av hollända-
re. Nu blev förutsättningarna för vinframställning perfekta.

Storhetstiden för Bordeaux som vinområde började
annars redan 1152 när Henrik Plantagenet (Henrik II) gifte
sig med Eleonora av Akvitanien. Området kom då att inför-
livas med England vilket främjade exporten av vinerna till
England. Vinerna befriades från skatter och tullar (visst
låter det som ljuv musik).

1453 återgick Bordeaux i fransk ägo varvid handeln med
England försvårades. De engelska köpmännen fick etablera
sig utanför murarna kring staden Bordeaux i närheten av
ett kartusiankloster vid floden Garonnes östra sida. På Quai
des Chartrons (som fått namnet efter klostret) finns i dag
många vinfirmor. Vinhandlarna har haft stor betydelse för
att vinerna kommit från Bordeaux hittat i världen.

I Bordeaux produceras vita torra och söta viner samt
mousserande viner men mest känt är nog Bordeaux ändå
för sina röda viner.

Norr om staden Bordeaux, på en halvö mellan Atlanten
och havsviken Gironde, ligger som sagts ovan halvön
Medoc. Den delas in i Haut-Medoc och (Bas) Medoc. Haut
Medoc är i sin tur indelat i sex kommuner som har rätt till
egna så kallade appellationer. Det är St.-Estèphe, Pauillac, St.
Julien och Margaux som är de mest kända och varifrån flera
av de stora röda vinerna kommer. Kommunerna Lisrac och
Moulis är mindre kända.

Söder om staden Bordeaux ligger Graves. Vinerna från
de bästa kommunerna har rätt att sedan 1987 använda
appellationen Pessac-Léognan. I Graves finns också Sauter-
nes som är mest känt för sina söta viner och här framställs
världens bästa söta vin – Château d’Yquem

På floden Dordognes högra sida ligger St. Emilion och
Pomerol. Här framställs också många fantastiska röda viner.

Mellan floderna Dordogne och Garonne ligger Entre-
deux-Mers och på den högra sidan av Dordogne finns också
Fronsac, Bourg och Blaye.

i  bordeaux finns ingen enhetlig kvalitetsklassificering
av vinerna. Den första egentliga officiella klassificeringen
kom till vid världsutställningen i Paris 1855 då de främsta
vinerna i Medoc klassificerades. Som grund för bedömning-
en hade man de priser som vinerna betingade då.65 De
bästa slotten delades in i fem olika så kallade crus classes
(61 slott) Från början var det först fyra slott som placerades
i första cru. Tre av dem, Château Latour, Lafite och Margaux
kom från Medoc, men det fjärde slottet – Château Haut
Brion – kom från Graves. Eftersom det hade gott ryckte
utomlands och då kostade en slant fick det också vara med
(och det är ett av mina favoritviner).

klassificeringen från 1855 har i stort sett varit gällande
sedan dess men 1973 fick ytterligare ett slott – Château
Mouton-Rotschild – också vara med bland de stora i första
cru.

1855 klassificerades också de söta vinerna i Sauternes
och som king of the hill kom Château d’Yquem. 

I Graves skedde den första klassificeringen 1953. Den
reviderades 1959. 

1958 klassificerades vinerna i St.-Emilion och där sker
numera en revidering vart tionde år. 

I Pomerol finns ingen officiell klassificering men Châ-
teau Petrus räknas som det främsta.

För de röda vinerna är det druvorna Cabernet Sauvig-
non, Cabernet Franc, Merlot och Petit Verdot som gäller.
Cabernet Sauvignon ingår i regel som största komponent i
vinerna från Medoc medan det är Merlot som är herre på
täppan i St.Emilion och Pomerol.
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bordeauxvinerna är idag generellt sett relativt dyra
men brukar i regel vara en god investering. Ett bra exempel
på det är Château Petrus, årgång 1990, som när det släpptes
på Systembolaget kostade 2 000 kronor för en flaska. Under
de senaste åren har samma vin på vinauktioner sålts för
mellan 20 000-25 000 kronor. Om man är
intresserad av att köpa bordeauxvinerna
innan de kommer ut på markanden kan man
köpa dem en primeur. Det innebär att man
köper dem när de ligger i faten på slotten och
sedan får dem när de buteljerats. Redan under
den tiden brukar prisbilden kunna ändras
radikalt uppåt.

Under många år verkade det som om
monopolet hade glömt bort Bordeaux. Det
verkade inte existera bland Systembolagets
inköpare. I ärlighetens namn skall också sägas
att producenterna i Bordeaux inte verkade
veta  att Sverige fanns och de ansträngde sig
inte alls för att marknadsföra sina viner här. 

Men bara under de senaste månaderna tycks något ha
hänt. Under maj och juni kommer ett flertal trevliga bor-
deauxviner på bolagets hyllor. Inte bara från de lite sämre
åren utan också från riktigt bra år.

Bland majnyheterna på bolaget väljer jag först ett vin
från kanonåret 2000 och appellationen Péssac-Léognan. Det

är château olivier vars doft är utvecklad med inslag av
kryddor, korinter, svarta vinbär, plommon och fat. Smaken
är utvecklad och balanserad med fin struktur, avrundade
tanniner, fin syra och bra frukt. Ett klassiskt bordeauxvin.
Nästa vin som jag väljer från majsläppet är också det från

ett bra år –1996 – och kommer från Haut-
Medoc. Det heter château lannessan och
doften är klassik och mogen med inslag av fat,
dill, tobak och animaliska toner. Smaken är
mogen, rund med bra struktur och balanserade
syror och tanniner.

I juni kommer ett par riktigt bra och prisvär-
da viner. Från år 2005 som anses vara ett riktigt
toppår kommer från Graves Dourthe la grand

cuvée som är ett ungt vin med tydliga inslag av
ceder, korinter och fat. Smaken är ung och
medelfyllig med balanserade syror, tanniner.
Lägger man till 95 kronor kan man köpa ett vin
från Margaux och toppåret 2000. Det heter châ-

teau tayac och detta vin är utvecklat med
medelstor doft och inslag av svarta vinbär, ceder och fat.
Smaken är balanserad och utvecklad samt medelfyllig med
frisk syra, bra struktur och silkiga tanniner. 

Ytterligare ett bra prissatt vin från samma årgång är
château sénéjac som kommer från Haut-Medoc. Detta
vin är utvecklat och här dominerar i doften tonerna av

’’
De senaste månaderna tycks något ha hänt. Under maj och juni
kommer ett flertal trevliga bordeauxviner på bolagets hyllor.
Inte bara från de lite sämre åren utan också från riktigt bra år.

Klimatet i Bordeux är perfekt för vinodling och området anses av många som det bästa för röda viner.
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nr vin pris betyg

97129 Ch.Olivier 2000 349 kr §§§§
97891 Ch. Lannessan 1996 225 kr §§§§
99319 Dourthe La Grand Cuvée 100 kr §§§
99921 Ch. Tayac 195 kr §§§§
99296 Ch. Sénéjac 219 kr §§§§
98904 Ch. Chasse-Spleen 485 kr §§§§

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

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

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

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 350:- 
Alkoholhalt 12%

”Riktigt på topp 
bland klassikerna 
är just nu endast 
den smakrika 
Roederer...”
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Att börja 
dricka i tidig 
ålder ökar 
risken för 

alkoholproblem

BORDEAUX

ceder, nyvässad penna och kaffe. Smaken är medelfyllig,
frisk och balanserad. 

Från ett mindre upphaussat år och den mindre kända
appellationen Moulis kommer château chasse-spleen.

Detta vin har inte höjts till skyarna av vinskribenten Robert
Parker (han kan vara orsaken till att bordeauxvinernas pri-
ser är som de är) och vid provningen på Systembolaget var
det många som rynkade på näsan. Jag och någon mer med
mig tyckte dock att det var ett bra och trevligt bordeauxvin
med en återhållen doft med mogna toner samt med inslag
av fat, tobak, svarta vinbär och ceder. Smaken var relativt
fyllig, utvecklad med trevlig syra, fin struktur och avrunda-
de balanserade tanniner. Rent slut och bra längd.

Nog återkommer man till Bordeaux alltid och man får
bara hoppas att vinmakarna där inte allt för mycket hakar
på trender utan håller sig till det de kan och gör bäst – klas-
siska viner. Om sedan priserna går ned något gråter i varje
fall inte jag.

Den som funderar på att resa till bordeaux eller något
annat vindistrikt bör kolla in www.goslowtravel.com

�
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DOMAINE DU VIEUX LAZARET 
2006

Alkohol kan orsaka skador på lever och bukspottskörtel.

www.pernod-ricard-sweden.com

REKOMMENDERAS
”Handfast, kryddig, eldig och 
lätt stallig med fi n balans.”

Stora Vinkatalogen 2007Art nr 2211 Domaine du Vieux Lazaret, 14,5%, 75 cl 182:- 37,5 cl 95:- 

vi lever i en värld där allt fler talar om och använder
ekologiska produkter. Finns det ekologiska viner och vad är
egentligen ett ekologiskt vin? Och vad är ett biodynamiskt
vin? Vad smakar de? Finns det några skillnader?

Egentligen är det inget konstigt eller nytt med ekologis-
ka viner. Vinet har varit ekologiskt redan från tidernas
begynnelse. Under alla de tusentals år som druvor odlats så
har de odlats ekologiskt. 

Ekologisk odling innebär att man i princip låter naturen
sköta allt. De enda tillåtna bekämpningsmedlen är den så
kallade bordeauxvätskan och svavel. Det är förbjudet att
använda konstgjorda gödningsmedel och vegetarisk göd-
ning anses vara bättre än animalisk. Helst skall de
jästsvampar som ser till att alkoholjäsningen kommer i
gång och som finns naturligt i vingården användas istället
för odlade jäststammar.

Det var när vinbönderna fick tillgång till konstgödning och
kemiska bekämpningsmedel som de kunde börja ta ut större
skördar. Men priset för större skördar blev istället en utarm-
ning av jordarna och andra negativa följder. Många vinprodu-
center tänker därför idag mer på kvalité än kvantitet.

Vill man ha mer koncentrerade viner är det bättre att ta
ut mindre skördar per hektar. Och driver man inte en
vingård så hårt så behövs inte så mycket konstgödsel eller
bekämpningsmedel. Omsorgen om vingården och kvalitén
är för dessa producenter går före mängden vin.

Så egentligen är det inget konstigt eller hemligt med ett
ekologiskt vin. Som vanligt är det skickligheten hos vinma-
karen som avgör hur vinet är. Du kan inte känna vad som
är ekologiskt eller inte.

9 | EKOLOGISKA VINERVinskolaPeters 

KVALITET FRAMFÖR KVANTITET
Som vanligt är det skickligheten
hos vinmakaren som avgör hur
vinet är. Du kan inte känna vad
som är ekologiskt eller inte.

Det finns inte något större urval av ekologiska viner på
Systembolaget. De viner som är ekologiskt märkta är
framställda enligt EU:s regler för ekologisk odling.

Ett steg längre går de producenter som är biodynamis-
ka. De hämtar sin inspiration från filosofen och naturveta-
ren Rudolf Steiner. Redan på 1920-talet var det flera som
började använda sig av biodynamiska odlingsmetoder.
Inom biodynamisk odling utgår man från att allt utgör en
helhet och att inte bara solen utan även planeterna och
månen påverkar det som sker på jorden. Sedan är det
många gånger lite annat hokus pokus?

för er som nu vill prova och jämföra för att se om det
är några skillnader mellan ”vanliga” viner och ekologiska
viner föreslår jag att ni tittar i Systembolagets katalog och
väljer ut några viner som gärna kommer från samma
distrikt och som gjorts på samma druva. Och vill ni även ta
med något biodynamiskt vin så tycker jag att ni skall prova
de vita vinerna från Nicolas Joly i Loiredalen eller något
från alsaceproducenten Zind Humbrecht. Och på den röda
sidan förslår jag att ni väljer ett vin från rhôneproducenten
Chapoutier.

’’



influenserna kommer
dels från Amerika, där
stora enstensringar och
glimmande ädelstenar med
ett tydligt symbolspråk i
traditionell anda länge
varit på modet. Man vill att
det ska synas. Frankrike
och Italien, som också är
viktiga centran för juvelin-
dustrin, inspirerar med
ett mer lekfullt
och modemedve-
tet förhållnings-
sätt. I deras
design går 1950-
talet igen med en
blandning av
traditionalism,
lekfullhet och
femininitet. De
stora och färgade
ädelstenarna är lika heta
nu som i mitten av förra
århundradet. En annan

likhet med femtiotalet är
det grundmurade kvalitets-
tänkandet, den tidens
smycken var också mycket
skickligt utförda av väl
utvalda material.
I Sverige är det goda tider
för juveler. I jämförelse
med många andra länder
är den svenska stilen

fortfarande lite dämpad
och försiktig. Här

finns svängrum
att ta ut och
exploatera.
Tydliga trend-

spår är det
uttalat superlyx-
iga men även det
mer konstnärliga
och minimalistis-
ka. Ett annat

mode på uppsegling är de
odlade pärlorna. Pärlor är
inte längre ett damigt

inslag utan efterfrågas av
alla åldrar. Ju större pärlor-
na är, desto mer eftertrak-
tade. 

Pärlor symboliserar
evig ungdom. De naturliga
pärlorna är sötvattenpärlor
eller orientpärlor. Odlade
japanska pärlor introduce-
rades i Europa på 1920-
talet. När man talar om
att pärlorna är graderade
eller doserade betyder
det att de är trädda i
fallande storlek. Pärlor
kan vara runda vilka är
de mest efterfrågade
eller droppformade,
knappformade och
även oregelbundna så
kallade baroque. 

det finns en stor

skillnad mellan styck-
egjorda smycken och de
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Vackrasmycken

PÅ MODET

KULTUR | MODERNA JUVELER

TEXT SOFIA RUDLING SILFVERSTOLPE  

Sedan urminnes tider har vi människor smyckat oss med glittrande
ting. På sistone har det blivit mer angeläget än någonsin. Intresset
för vackra smycken och ett djärvare mode i kombination med hög-
konjunktur har lagt grunden till en blomstrande marknad för
smycken och juveler.  

DIAMANTER KVALI-
TETSBESTÄMS GENOM
FYRA VEDERTAGNA C: 
clarity – renhet. 
Hur ren och fri stenen är från
inneslutningar och märken.
colour – färg. 
Den färglösa diamanten är den
mest eftertraktade. Färgade
diamanter är dock på stadig
uppgång. 
cut – slipning. 
En lyckad slipning lyfter fram och
upphöjer.
carat – vikt. 
Vikten på stenen anges i carat (ct).
En diamant på 1 ct är dyrare än två
diamanter på 0,5 ct. 

Ring vitguld 18K med en
rund facetterad rubin 2,46
ct samt 2 princesslipade
rubiner tot 0,71ct och samt
85 diamanter briljantslipa-
de . Pris 150.000.-

Collier vitguld 18K med en specials-
lipad Akvamarin 99 ct av Berndt
Munsteiner samt diamanter
baguetteslipade, onyxbitar samt
onyxstavar. Pris: 666.000:-
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LÄR DIG MER…

större firmornas smyck-
ekollektioner i upplaga.
Styckegjorda smycken är
unika och eftersom ingen
ädelsten är den andra lik
kan man omöjligt skapa
två exakt likadana. Juvele-
rare som arbetar med
solitära smycken håller
fanan högt. Rättmätigt är
de stolta över att erbjuda
individuella lösningar helt
efter kundens önskemål.
Precis som inom andra
konstriktningar är dagens
köpare kunnigare och
kräver större expertis än
tidigare. 

tidstypiskt är att efter-
frågan av färgade ädelste-
nar inte längre handlar om
de klassiska som rubin,
safir och smaragd. Snarare
är det ametist, citrin,

peridot, akvamarin och
topas kunderna frågar
efter. Ännu mer eftertrak-
tat är de naturligt färgade
diamanterna och bland
dem är blå och rosa det
mest exklusiva man kan
tänka sig. Dessa är förstås
många gånger mer prisade
än de infärgade. Stora och
färglösa diamanter, de
finaste kallas river och
därefter top wesselton, är
evigt tidlösa.

Pärlor är inte längre ett
damigt inslag utan efterfrå-
gas av alla åldrar. Ju större
pärlorna är, desto mer efter-
traktade. ’’

FAKTA
diamant

Ordet diamant kommer från
grekiskans adámas och
betyder oövervinnelig eller
omöjlig att kuva. Diamanten
är världens hårdaste material
uppbyggd av kolatomer och är
ett mineral. 
guld

Guldkarat K betecknar guldets
finhalt. (Att särskilja från carat
– ct – som är viktenheten för
ädelstenar.) Rent guld
betecknas med finhetsgraden
24K. Så hög halt som 24K är
för mjukt att användas i
smycken och legeras därför
med olika metaller som
koppar, silver eller palladium
vilka i sin tur ger olika färgny-
anser åt rött eller vitt. Den
mest använda karathalten är
18K och då är guldhalten 75
procent. Utländska arbeten
stämplas ofta med 750 vilket
är lika med 18K. 
platina

Silvervit ädelmetall som i ren
form är smidbar och böjlig,
precis som guld. Dyrare än
guld. 
juvel

Slipad ädelsten
juveler

Juvelbesatta smycken
gemmologi

Vetenskap om ädelstenar

SLIPNINGAR
baguette 

Få fasetter, rektangulär form,
skapar glasaktig känsla
briljant

57 fasetter med maximal
ljusåterkastning 
briolette

I form av mångfasetterad
droppformad prisma
cabochon

Kupad med plan undersida,
inga fasetter. Koncentrerar
färgen utan gnister. 
carré

Kvadratisk slipning
princess

4-kantig briljantslipning
rosensten

Plan undersida och en välvd
översida men delas upp i
triangelformade fasetter,
vanlig bland äldre smycken.
taffel 

Rektangulär avskuren platt
topp, taffel betyder bord.
pavé-sättning

Tätt satta diamanter nerborra-
de på exakt samma djup samt
att alla diamanter har samma 
kvalitet

ÄDELSTEN FÄRG
Akvamarin Himmelsblå

Ametist Violette
Citrin Gul

Granat Röd
Heliotrop Grön med röda fläckar

Karneol Orangeröd-brunröd
Korund Röd
Peridot Lime

Nefrit Grön
Onyx Svart

Rosenkvarts Rosa
Rubin Röd

Safir Blå
Smaragd Grön

Topas Färglös-gul
Turkos Blågrön 

Tanzanit Blå med dragning åt purpur 
Turmalin Har ett stort antal 

färgvariationer
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Pärlcollier odlade Söderhavspärlor
med avtagbartlås bajonettlås, guld
18K, infattat med orange-röda
safirer. Pris: 195.000:-

Halsband, vitguld 18K,
med ett hängsmycke i
vitguld 18K infattat med
123 rosa cabochonslipa-
de safirer tot 16ct samt
115 diamanter briljantsli-
pade. Pris: 150.000:-

Smyckena på bilderna kommer från: 
Gaudy, Strandvägen 3, Stockholm. Tel: 08–6612333 |   www.gaudy.se
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Alfa 159
BUSINESS EDITION

Alfa 159 BUSINESS EDITION: 2–zon ACC, Farthållare, Rattreglage för ljudsystem, Metallic-lack, Parkeringssensor bak, Regnsensor, 

Automatisk avbländande innerbackspegel & luftkvalitésensor, Aluminiumfälgar 17”, Läderklädsel, Tiltbara framstolar.

Pris med Business Edition: 

2,2 JTS och 1,9 JTD 289.900:- | 2,4 JTD 319.900:- | Sportwagon +10.000:-                      

www.alfaromeo.se

Alfa_nr3_210x297.indd   1 08-05-12   08.20.32



Specialiserad
på juristrekryteringar

rosita.von.feilitzen@synk.se | www.synk.se

Rosita von Feilitzen

08–566 150 70 | 073–540 57 07

ERFARENHET | KVALITET | EFFEKTIVITET
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KULTUR | TIPS

TEXT SOFIA RUDLING SILFVERSTOLPE  

UTSTÄLLNINGSTIPS

Italiensk konst på Moderna Museet
Tid & Plats: Milano-Turin 1958-1968 

� De två norditalienska städerna Milano och Turin spelade en viktig roll i
det italienska kulturlivet under femtio- och sextiotalen. Åren mellan 1958
och 1968 var ett dynamiskt decennium för både konst, design, arkitektur
och film parallellt med att Italien upplevde en högkonjunktur som saknat
motstycke sedan dess. Utställningen innehåller verk av ett drygt 40-tal
konstnärer  bland annat Lucio Fontana och Enrico Baj. Passa även på att se
de klassiska filmerna av Pier Paolo Pasolini, Michelangelo Antonioni och
Federico Fellini som visas i samband med utställningen. 

1 maj–7 september 2008
www.modernamuseet.se

På DVD 21 maj

Fler spännande filmer på: www.sandrewmetronome.se/video

Lucio Fontana,
“Concetto spaziale.
I Quanta”, 1960© lucio fontana/bus 2008. fondazione lucio fontana, milano

Carl-Arne Bregers klassiska
vattenkanna i styrenplast,
formgiven 1959.

Plast på Dunkers 
Kulturhus i Helsingborg
Plastic fantastic! Materialet
som förändrade vår vardag

� Plastic Fantstic! är utställningen
som berättar hela historien om
hur plasten erövrade och föränd-
rade vår vardag. Här visas Thomas
Lindblads unika samling, med
cirka 5 000 plastföremål från
Sverige och Danmark från tiden
1945–1975. Bruksföremålen i plast
tillverkades i stora upplagor och
behandlades som slit- och slängva-
ror och av den anledningen finns
det förvånande nog få plastföre-
mål i omlopp. Utställningen
beskriver tidsandan och den
moderna erans normer, värdering-
ar och ideal. Plastic Fantastic! är en
färggrann exposé som med
utställningsarkitekten Tove
Alderins scenografi lyfter plasten
till nya höjder.

26 april–21 september 2008
www.dunkerskulturhus.se



To register and receive further information, please contact:

International Bar Association
10th Floor, 1 Stephen Street
London W1T 1AT
Tel: +44 (0)20 7691 6868
Fax: +44 (0)20 7691 6544
confs@int-bar.org
www.ibanet.org/conferences/BA2008/

Image source: Tourism Portal, Sub-Secretary of Tourism of Buenos Aires City Government - www.bue.gov.ar and Shutterstock www.shutterstock.com

Buenos Aires, often considered the cultural capital of South America, is also 
one of the most important and dynamic business centres of the region. As 
Argentina’s largest and capital city, it provides a perfect location for both 
business and pleasure, while its cosmopolitan population and culture perfectly 
reflect the ethos of the International Bar Association.

What will Buenos Aires 2008 offer?
The largest gathering of the international legal community in the 
world

A meeting place for over 3,000 lawyers and legal professionals from 
around the world

Over 150 working sessions covering all areas of practice relevant to 
international legal practitioners

The opportunity to generate new business with many of the leading 
firms in the world’s key cities

Registration fee which entitles you to attend as many working sessions 
throughout the week as you wish

Continuing legal education and continuing professional development 

A variety of social functions providing ample opportunity to network 
and see the city’s key sights

Integrated guests’ programme

Excursion and tours programme

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Engelska ordboken – FAR SRS
digitalt med WordFinder 9 Professional

Ordboken för affärsengelska på din dator!

• Med inriktning på ekonomi och affärsjuridik

• Du får förslag på översättningar, fraser och synonymer direkt i din dator

• Du klistrar enkelt in översättningen direkt i ditt dokument

• Fungerar i alla typer av Windowsprogram, 
t.ex. ordbehandlings-, kalkyl- och e-postprogram

Pris 
1.700 kr (exkl. moms)

WordFinder är en programvara till 
den digitala versionen av ordboken.

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

Om handelsbolag 
och enkla bolag 4u
Av Håkan Nial och Carl Hemström
norstedts juridik

� Innehåller en
systematisk
redogörelse för
reglerna om
handelsbolag,
kommanditbo-
lag och enkla
bolag och därtill
ett kort avsnitt
om tysta bolag. 

Etik, regler och 
värdering på 
kapitalmarknaden
Av Pontus Kågerman, Cecilia
Lohmander och Adri De Ridder
norstedts

juridik

� Målgrupper
är yrkesverk-
samma inom
den finansiella
sektorn och
studerande. De
ämnesområden

som behandlas är Sparande och
placeringar, Handel och administ-
ration, Finansiell ekonomi, Etik och
sundhetsregler, Regelverk på
värdepappersmaknaden.

Brottmål 
Att bestämma 
påföljd för brott
Av Martin Borgeke
norstedts juridik

� En handbok som hjälper
domare att fatta
beslut när de
skall bestämma
påföljd. I boken
beskrivs hur
påföljdsbestäm-
ningssystemet
ser ut som en
helhet och hur
det bör hanteras. 

Fastighetsrätt
Hyresmanual
Av Bengt Ask

limhamnsgruppen

� En översikt över hyreslagen
med kataloger om bland annat

arbetsfördelningen mellan
hyresnämnd och tingsrätt,
hyreslagens tidsfrister och
skadeståndsberäkning.

Immaterialrätt
Arbetstagares 
immaterialrätter 2u
Av Sanna Wolk
norstedts juridik

� Behandlar arbetsgivarens
förvärv av
arbetstagares
ensamrätter –
främst datorpro-
gram, design/
formgivning och
patent – och
arbetstagarens
lagstiftade,
presumerade eller eventuellt
förhandlade ekonomiska kompen-
sation för den rätt som arbetsgiva-
ren förvärvar. 

Skatterätt
Skatt på kapital 12u
Av Ulf Tivéus
norstedts juridik

� Redovisar skattereglerna för

såväl löpande
avkastning som
kapitalvinster i
inkomstslaget
kapital. Den
tolfte upplagan
är uppdaterad
med det senaste
från Regerings-
rätten och riksdagen t.o.m.
utgången av år 2007. 

Bokslut och 
deklaration A-Ö
Av Peter Nilsson 
och Mats Brockert
norstedts juridik

� Visar hur bokförings- och
beskattningspro-
cessen är
länkade till
varandra. Med
enhetliga
söksymboler,
exempel samt
hänvisningar till
lagar och praxis
erbjuder den –
med 83 sökord – en av de mest
utförliga och strukturerade
framställningar som finns på
marknaden.
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                               www.thaiairways.se

Kampanjen gäller i Premium Ekonomiklass och Ekonomiklass. 
Gäller utresa mellan 1 maj - 31 maj och 1 aug - 30 sep 2008. 

 För pris, information och bokning kontakta din resebyrå.

Smooth as  s i lk  to  the world



Är du intresserad av att etablera eller utveckla verksamhet i Ryssland? 
Finska Hannes Snellman är den största nordiska advokatbyrån i 
Ryssland och Ukraina. Sedan 1993 har vi genomfört hundratals 
uppköp, fusioner och andra affärs juridiska uppdrag – stora som små. 
Idag har vi mera än 40 jurister på plats i Moskva, S:t Petersburg och 
Kiev som ger dig lokala kontakter och komplett service i samband 
med transaktioner och tvistlösning. 

H e l s i n g f o r s  •  M o s k v a  •  S : t  P e t e r s b u r g  •  K i e v  •  B e i j i n g  •  w w w . h a n n e s s n e l l m a n . c o m  

Advokatbyrå etablerad 1909

KONTAKTPERSONER:
Markus Engberg (i Helsingfors), partner, tfn: +358 9 2288 4283  
Rabbe Sittnikow (i Moskva), partner, tfn: +7 495 982 5330 

Ibland behöver de hjälp att mötas.
Öst är öst och väst är väst. 
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I panelen ingick Stojan Brdarski, tingsnotarie Attunda Tingsrätt, Emmy Ida Hellström, jurdikdtuderande vid Stockholms universitet, Jan Dernestam,
delägare Mannheimer Swartling, Anna Lensmar-Friedman, Poolia Juridik samt Mari Heidenborg, Chefsrådman Solna Tingsrätt.

Anna Lensmar-Friedman,
Poolia Juridik. Boo Ehlin, Vinge.

My Wiborg, Vinge.

Carl Linderoth, Linklaters.

Marina Karnland,
Blendow Group. 

Paneldebatt om 
Juristbarometern
Juristbarometern 2008
presenterades på Gällöfsta
Center i Stockholm i mitten
av april. Mötessalen var fylld
av branschfolk som ville veta
mer om de unga juristernas
värderingar.

Chefredaktör Peter
Johansson ledde
debatten. 

foto: nina åhling
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Hans Kebo, Zurich Insurance och
Rickard Schönmeyr, Advokatfirman
Samuelsson, Schönmeyr & Wall.

Lena Aperia Preutz, Ann-Christine
Carlberg och My Kauden Fridell från
Våning & Villa.

Katja Danielsson, Nordea
Malin Bellander, KPMG.

Jens Eriksson-Rindö, Råd & Rätt 
Stig Sahlstöm, Adv.firman Quorum.

Björn Gustavsson, Vinge
Eva-Maria Andersson, Swedfund
Lennart Sten, GE Real Estate.

Martin Klette & Rickard Grönwall,
Advokatfirman Wagnsson. 

Karl Ullman, Bird & Bird, Elisabeth
Rothler, LR och Amanda Spaner,
Cederquist.

Anneli Segerdahl, 
Bird & Bird.

Claes Lernestedt, Örebro Universitet
och Henrik Johnsson, Proforma
Juridik/Lunds Universitet.
Båda föreläsare hos BG Institute.

Anna Markeryd, Rikspolis-
styrelsen och Sara Enberg,
Fastighetsägarna.

Ann-Cathrin W, Kinnevik, Maria Johansson, Baker &
McKenzie, Anna-Karin Gradin, Golden Minds och
Ann Sörhus, Teleflex Medical.

Fredrik Nilsson och 
Phuong Huynh, 
Skeppsbron Skatt.

Heidi Stålhammar, Magnus Eriksson,
Andrea Arvidsson och Sofia Fridsäll
samtliga från W&Ö.

Selena Svilar och Svante
Brunnberg, Juristjouren.

Annelie Johnsdotter,
Grunberger Advokatbyrå
och Peter Stenberg,
Sturemäklarna.

Nathalie Waardahl, Sthlms Tingsrätt
och Terese Jonsson, Advokatbyrån
Hellgren Linander.

Anne Wompa och Helle Olsén från
Lärarförbundet.

Emmy Ida
Hellström,
Iusbärarna
och Souad
Abid.

Magnus Enström, Oreum Advokatbyrå,
Boo Ehlin, Vinge och Henrik Johansson,
Star Cruises.

Vida Paridad, Åklagarkammaren
Sara Häggström, Granth Thornton.

Kjell Rörström.

Miriam Malmgren och
Sara Derakti från MSA.

Vimmel med ”Årets jurist”
Över 350 personer fanns i publi-
ken när Legally yours bjöd in till
coctailparty och utdelning av
utmärkelsen “Årets Jurist”. Chef-
redaktör Peter Johansson intervju-
ade Viveca Bergstedt Sten,
chefsjurist på Posten och debute-
rande deckarförfattare.

Henrik von Sydow, 
Moderaternas rättspoli-
tiske talesman och förre
statssekreteraren 
Ulrika Schenström.
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Simon Areblom och
Henrik J Rehnborg,

Skatteverket.

www.legally-yours.se



Översättningar 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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Annika & Peter Wirén, 
Wirén & partners.

Peter Slawinsky, Lindhs Dla
Nordic och Josefine Fernström,
Stockholms Universitet.

Maria Cicilaki, Skiljedomsinstitutet och
Johanna Forsberg, Svea Hovrätt.

Helena Skagerberg, Andersson &
Gustavsson Advokatbyrå, Linnea
Skagerberg, Adv.firma Sackemark.

Johan Dagergård, Roschier
Harem Mahir, MSA.

Diala Makdissi, Uppsala Tingsrätt
Pernilla Sandgren, Statens
Kärnkraftsinspektion.

Advokat Volker
Tönsfeldt.

Fredrik Johansson, Länsrätten och
Filip Herlitz, LRF Konsult.

Göran Sand, Lofalk
Advokatbyrå och Mats
Björkenfeldt, Hjalmar
Petris Advokatbyrå.

LEGALLY | VIMMEL

Oss förebilder emellan
Förra året röstade de unga juristerna fram justitiekanslern Göran
Lambertz som “Årets Jurist”. Nu delade han ut årets utmärkelse
till justitierådet Torgny Håstad, som alltså vann årets omröstning.

Advokat Marianne Karlsson
Thomas Adlercreutz,
Fortifikationsverket.

Gabriella Save, Utrikesdepatrementet
och Emma Grimlund, SBC.

Ingrid larsson, 
ILA Affärsutveckling.

Isabell Johansson, Alpihns och
Sandra Jacobsson, Handelsbanken.

Camilla Antoft, Linklaters och
Patrik Danielsson, GDA.

Peter Wiesler,
SRC Person-
skador.

foto: nina åhling



En bra start på karriären

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG LONDON BRYSSEL HONG KONG SHANGHAI

www.vinge.se
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PÅ LAGLIG VÄG

Nyanställd jurist på
Kommissionären för
ab-ärenden

Lars Hellman
Strömberg,
31 år. Kommer
senast från
Setterwalls
Advokatbyrå i
Malmö. Började
den 1 april 2008.
Har tidigare arbetat på Advokatfir-
man Lindhs DLA Nordic.

Nyanställd på Advokat-
byrån Louise Bjurwill
Anneli Torpmark, 28 år 
Kommer
närmast från
tjänst som
tingsnotarie vid
Falu tingsrätt.
Arbetade
perioden juli
2006 – augusti
2007 som biträdande jurist på
byrån. Anneli började den 3 mars
2008 och kommer huvudsakligen
att arbeta med straffrätt, utlän-
ningsrätt och familjerätt.

Nyanställda på 
Advokatfirman Lindahl
stockholm

Christina Hörnberg Lindgren,
47 år. Senast anställd som
departementssekreterare vid
Miljödepartementet. Startdatum
för nyanställning var den 1 april
2008. Arbetar med miljörätt.

Linus Löfgren, 27 år
Juristexamen från Stockholms
universitet. Startdatum för
nyanställning var den 1 april 2008.
Kommer i huvudsak att arbeta
med allmän affärsjuridik.

Therése Andersson, 25

Juristexamen från Umeå universi-
tet. Startdatum för nyanställning
var den 4 februari 2008. Kommer
att ingå i Stockholmskontorets
TIME-grupp.

malmö

Emelie Svensäter, 24 år
Juristexamen från Lunds Universi-
tet. Startdatum för nyanställning
var den 21 april 2008

Specialmeriter/erfarenheter:
Allmän affärsjuridik

Fredrik Jahnfors, 34 år
Senaste anställning på Antonsson

& Partners. Startdatum för
nyanställning var den 31 mars
2008. Fredrik arbetar med miljö-,
entreprenad-, konsult- och
fastighetsrätt.

göteborg

Magnus Löfving, 42 år
Kommer närmast från Vinge och
började den 1 april 2008. Magnus
arbetar i huvudsak med arbetsrätt
och som konkursförvaltare.

helsingborg

Jonas Söderstjerna, 33 år,
biträdande jurist. Kommer närmast
från Länsstyrelsen i Skåne län.
Började i januari 2008 och arbetar
med miljö- och fastighetsrätt.

örebro

Erik Lingsell, 28 år
Senast anställd som regionjurist
inom Kriminalvården. Startdatum
nyanställning var den 14 januari
2008. Arbetar med allmän
affärsjuridik.

Nyanställda på 
Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå
Jenni Garamvölgyi, 33 år
Kommer närmast från juridiska
studier vid Stockholms universitet.
Börjar sin anställning den 4
augusti 2008.

Olof Sundberg, 25 år
Kommer närmast från juridiska
studier vid Auckland University.
Börjar sin anställning den 1
september 2008.

Gustav Skogö, 26 år
Kommer närmast från juridiska
studier vid Lunds universitet.
Börjar sin anställning den 4
augusti 2008.

Caroline Walderfors, 28 år
Kommer närmast från juridiska
studier vid Stockholms universitet.
Börjar sin anställning den 18
augusti 2008.

Olle Zachrisson Nilson, 25 år
Kommer närmast från juridiska
studier vid Uppsala universitet.
Börjar sin anställning den 4
augusti 2008.

Sara Edström, 23 år
Kommer närmast från juridiska
studier vid Stockholms universitet.
Börjar sin anställning den 18
augusti 2008.

Nyanställda på 
Bird & Bird Advokat
Jesper Lindfors, 38 år 
Kommer
närmast från
Advokatfirman
Delphi & Co.
Började den 1
december 2007.
Jesper lämnar
rådgivning inom
kommersiell rätt, immaterialrätt
och bolagsrätt till klienter som är
aktiva inom IT-, media- och
telekombranscherna. Har vidare
stor erfarenhet av att ge rådgiv-
ning inom IT-juridik och outsour-
cing.  2001–2004 arbetade han
som bolagsjurist på IT-företaget
Xerox.

Gustaf Anselmsson, 24 år
Nyutexaminerad
från Stockholms
universitet.
Började den 2
januari 2008.
Gustaf tillhanda-
håller rådgivning
inom bolagsrätt
och kommersiell rätt till nationella
och internationella företag och
organisationer. Gustaf ingår också
i Stockholmskontorets Aviation &
Aerospace Sector Group.

Oskar Arndt, 27 år 
Nyutexaminerad från Uppsala
universitet.
Började den 28

januari 2008.
Oskar tillhanda-
håller rådgivning
inom bolagsrätt
och kommersiell
rätt till nationella
och internationella företag och
organisationer.

Sanna Berg, 25 år
Nyutexaminerad från Stockholms
universitet. Började den 14 april
2008. Sanna tillhandahåller
rådgivning inom arbetsrätt och
kommersiell rätt till nationella och
internationella företag och
organisationer.

Fredrik Norburg, 38 år 
Kommer
närmast från
Mannheimer
Swartling
Advokatbyrå.
Började den 3
mars 2008.
Fredrik är en
erfaren tvistemålsadvokat, såväl

nationellt som internationellt.
Fredrik är en av grundarna till
Skiljedomsföreningen för Yngre
Jurister (SYJ) vid Stockholms
Handelskammares Skiljedomsin-
stitut. Han är även den nuvarande
sekreteraren i Swedish Arbitration
Association (SAA).

David Ericson, 32 år 
Kommer
närmast från
Advokatfirman
Vega. Dessförin-
nan har han
arbetat som
bolagsjurist på
AstraZeneca AB
och suttit ting vid Länsrätten i
Skåne. Började den 7 april 2008.
David lämnar rådgivning inom
kommersiell rätt, immaterialrätt
och IT-relaterad juridik till lokala
och internationella företag och
organisationer. 
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Nyanställda på 
Advokatfirman 
Delphi, Stockholm

ny delägare

Anders Lindström, Advokat
Delägare per
den 1 maj 2008.
Anders ingår i
Delphis kompe-
tensgrupp
Corporate /
M&A.

Johan Kahn,
Advokat 
Delägare per
den 1 maj 2008.
Johan ingår i
Delphis kompe-
tensgrupp
ITC/IP.

ny biträdande jurist

Peter Verebes,
Aff. Jur. mag.
Kommer
närmast från
Saab AB. Började
den 1 april 2008.
Peter är flytande
i ungerska.

ny managing partner

Stefan Erhag,
Har utsetts till ny
MP på Delphis
Stockholmskon-
tor. Stefan är
verksam inom
framförallt
företagsöverlå-
telser, bolagsrätt och finansiering.

BETALD GARANTERAD PLATS



Advokatfirman Vinge
Stockholm 
nya jurister

Andreas Eriksson, 33 år
Juristexamen från Uppsala
Universitet. Har tjänstgjort som
tingsnotarie vid Nacka tingsrätt,
arbetat som bitr. jurist på White &
Case, gästföreläst i processrätt och
kommer närmast från tjänst som
affärsjurist på Exportkreditnämn-
den. Började den 7 januari 2008.

Martin Folke, 27 år
Juristexamen från Uppsala
Universitet. Martin har även
studerat vid Antwerpen Universi-
teit, Belgien. Började den 7 januari
2008.

Mari Hansson, 29 år
Juristexamen från Lunds Universi-
tet. Har även studerat vid Universi-
ty of Edinburgh och University of
Durham. Kommer närmast från
tjänst som notarie vid Länsrätten i
Stockholms län. Började den 7
januari 2008.

Johan Norström, 25 år
Juristexamen från Uppsala
universitet samt 90 akademiska
poäng i ekonomi. Har även
studerat vid University of Sydney.
Tidigare anställning som skatte-
handläggare, Skatteverket.
Började den 7 januari 2008.

Katarina Rykowska, 27 år
Juristexamen från Stockholm
Universitet. Har även studerat vid
College of Europe. Började den 7
januari 2008. 

Johan Thiman, 26 år
Fil kand, Civ ek samt Juristexamen
från Lunds universitet. Har även
studerat vid Bucerius Law School,
Tyskland. Började den 7 januari
2008.

Thobias Wilhelmsson, 32 år
Juristexamen från Uppsala
universitet. Har även studerat vid
University of Minnesota samt
företagsekonomi vid Karlstad
universitet. Har arbetat på Fortum
och kommer närmast från tjänst
som notarie vid Falu tingsrätt.
Började den 7 januari 2008.

Johan Syrén, 26 år
Juristexamen från Uppsala universi-
tet. Började den 4 februari 2008.

Hanna Larsson, 34 år 
Juristexamen från Lunds Universi-
tet. Har tidigare gjort tingstjänst-
göring vid Stockholms tingsrätt,
arbetat på Setterwalls Advokatby-
rå, Stockholms Handelskammare

och kommer närmast från tjänst
som Advokat på Bird & Bird.
Började den 3 mars 2008.

Caroline Agholme, 25 år
Juristexamen från Uppsala
Universitet. Kommer närmast från
tjänst som biträdande jurist på
Advokatfirman Lindahl (2007-
2008). Började den 3 mars 2008.

Oskar Morgården, 27 år
Juristexamen från Uppsala
Universitet. Har även studerat vid
Université Montpellier. Har varit
trainee på Vinge, Bryssel och
Europaparlamentet samt arbetat
på Skatteverket. Började den 3
mars 2008.

Caroline Strömbäck, 28 år
Juristexamen från Stockholms
Universitet. Har även studerat vid
Institut Catholique de Paris, varit
trainee på Exportrådet, Paris och
arbetat på Europe Vision Plc.
Kommer närmast från tjänst på
Licencia Telecom AB. Började den
10 mars 2008.

Linnéa Blommé, 25 år
Juristexamen från Uppsala Univer-
sitet. Började den 10 mars 2008.

Sofia Berg, 23 år
Juristexamen från Stockholms
universitet. En av grundarna till
Lawline. Sofia började på Vinge i
Stockholm den 10 mars 2008.

Jonas Johansson, 25 år
Juristexamen från Uppsala
universitet. Har även studerat vid
University of Minnesota Law
School, USA. Började på Vinge i
Stockholm den 26 mars 2008.

Sara Sommansson, 26 år
Juristexamen från Lund universi-
tet. Har även studerat vid Griffith
University, Australien och Universi-
ty of California, Berkeley, USA.
Sara började på Vinge i Stockholm
den 7 april 2008.

Alexandra Palmér, 25 år
Juristexamen från Uppsala
universitet. Har även studerat vid
Université Paul-Valery, Frankrike.
Kommer närmast från tjänst på
Assa Abloy AB. Började på Vinge i
Stockholm den 5 maj 2008.
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Nyanställda på
Nordia Law

Henrik Wetzenstein, 56 år
Partner.
Senast
anställd på
Advokatfir-
man
Abersten.
Började på
Nordia den
1 april 2008. Special meri-
ter/erfarenheter: Bolags-
rätt/Associationsrätt.
Företagsförvärv och fusioner.
Affärsjuridik. Obestånd och
konkurs. Börsrätt.

Sarah Netzler, 21 år
Paralegal.
Kvalificerad
juridisk
handlägga-
re. Kommer
närmast
från studier
vid Påhl-
mans Handelsinstitut.
Började på Nordia den 21

januari 2008.

Anna Eriksson, 29 år
Biträdande
jurist.
Senast
anställd vid
Länsrätten i
Stockholm.
Börjar på
Nordia den 2 juni 2008.

Carl-Johan 
Allansson, 29 år
Biträdande jurist. Senast
anställd vid
Västman-
lands
tingsrätt.
Började på
Nordia den
3 decem-
ber 2007.
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Nyanställda delägare
på Lindhs DLA Nordic

Emma Bergström, född 1975 

Började på
Advokatfirma
Lindhs DLA
Nordic 2000

och tillträde som
delägare den 
1 maj 2008. 
Inriktad främst
på bolagsrätt, företagsförvärv och
private equity. 

Jonas Premfors, född 1974 

Började på
Advokatfirma
Lindhs DLA
Nordic 2000

och tillträdde
som delägare 
1 maj 2008. 

Inriktad främst
på obestånd och tvistelösning. 

Gustaf Reuterskiöld, född 1971 

Började på
Advokatfirma
Lindhs DLA
Nordic 1998 och
tillträdde som
delägare den 
1 maj 2008. 
Inriktad främst
på företagsförvärv, bolagsrätt och
fastighetsrätt. 

Carl Schwieler, född 1973

Började på
Advokatfirma
Lindhs DLA
Nordic 2000.

Tillträdde som
delägare 1 maj
2008.

Inriktad främst
på företagsförvärv och bank- och
finansjuridik, särskilt leasing. 

Björn Sjöberg,
född 1973. 

Började på
Advokatfirma
Lindhs DLA
Nordic 2000

och tillträdde
som delägare 1
maj 2008. 

Inriktad främst på bank- och
finansjuridik samt företagsförvärv.

Nyanställda på 
Maqs Law Firm
malmö

Karl Henrik Östberg, 32 år
Kommer närmast från Mariestads
tingsrätt och Länsrätten i Maries-
tad och började den 28 januari
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Visste du att Familjens jurist är en av Sveriges största arbetsgivare 
för jurister.

Familjens jurist
– skapar trygghet i vardagen!

Att arbeta hos oss innebär att du träffar människor och hjälper dem 
att skapa lite extra trygghet i vardagen. För dig som nyanställd har 

vi ett mentorsystem och ger en omfattande intern utbildning.

www.familjensjurist.se 

Välkommen till Familjens jurist  –  experter på familjerätt!
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2008. Han har
tidigare bland
annat arbetat
som forsknings-
assistent för
professor Carl
Mikael von
Quitzow.

Nya på
Ashurst Advokatbyrå 
ny delägare

Carolina Tendorf, ansvarig för
Technology, Commercial
och Litigation på Ashursts
Stockholmskontor, har arbetat på
Ashurst (och tidigare AJB Bergh
Advokatbyrå) sedan 2005. Innan
dess var hon chefsjurist på
Mandator och advokat vid
Advokatfirman Södermark. 

nyanställd

Ola Sundberg, 30 år. Biträdande
jurist. Kommer närmast från
Wistrand Advokatbyrå. Han
började på Ashurst den 5
maj 2008 och arbetar med
International Finance.

Nyanställda 
på Setterwalls
malmö

Josefin Leiman, 26 år. Anställdes
den 4 april på Setterwalls Malmö-
kontor som biträdande jurist.
Examen vid Lunds universitet,
tidigare trainee på Setterwalls.
Josefin tillhör Setterwalls Immate-
rialrättsgrupp.

stockholm

Anna Berntson, 29 år. Anställdes
den 1 april på Setterwalls Stock-
holmskontor som biträdande jurist.
Kommer närmast från Vinge och
har dessutom tidigare varit trainee
på Dawsons Solicitors i London och
på Setterwalls Stockholmskontor.
Anna tillhör Setterwalls Corporate
and M & A grupp.

Nya på Advokatfirman 
Cederquist 
biträdande jurist

Mattias Lundgren, född 1981

Började den 14 april och arbetar i
huvudsak med företagsförvärv.
Kommer närmast från Attunda
tingsrätt.
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Välkommen!  Vardagar 10 –18  Lördagar 11–15  Skeppargatan 29  tel 08 662 39 37  www.hensher.se   

ADVOKATBYRÅ

Stilbrott är inget lagbrott. Det behöver inte ens vara fel  
rent estetiskt. Så oavsett hur du har valt att inreda ditt 
kontor eller hem, så går det alltid att göra plats för lite  
nya tankar och inredningsidéer. 
 I vår butik finner du till exempel olika bokhyllor, byråer 
och garderober som du kan skräddarsy precis efter dina 
egna skrymslen och vrår. Vi ritar, anpassar och låter 
tillverka. Friheten är mycket stor. 
 George Hensher är en helsvensk möbelbutik som en 
gång fann inspiration och formspråk i den engelska 
traditionen. Idag låter vi våra möbler även besjälas av 
svenska, franska och italienska formgivartraditioner.




