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Det handlar inte bara om fart. 
Det handlar om kurvor, inbromsningar och växlingar. 
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Bränsleförbrukning blandad körning : 10,5 l / 100 km. CO2-utsläpp: 247 g/ km. 

www.porsche.se
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25-års jubileum
White & Case i Stockholm 
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stort tack till klienter, personal 
och alla andra som bidragit 
till dessa fantastiska 25 år 
med många minnesvärda och 
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VIMMMEL

Legal ladies
� Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg var en av paneldeltagarna
vid Legally yours event Legally lady.

UNDERSÖKNING

Konjunkturprognos
� Byråledarna spår att det blir färre transaktio-
ner de kommande månaderna. Det framgår
av  Legally yours årliga undersökning.

24

6

KULTUR

Eskilstunas Salvador Dali
� Advokaten Jan Sandegrens konst ställs
ut på konstmuseum. "Folk tror att jag har

hittat grejerna" säger han.

� aktuellt � pengar � litteratur  � resa   � vin  � mat  � kultur

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

sommaren var kort, sär-
skilt för advokatbranschen.
Under 2007 njöt storbyråerna av
ett omsättningsmässigt rekor-
dår. Så sent som i våras var
tempot fortsatt högt. 

Nu tycks dock långkonjunk-
turen ha nått även hit:
� Oron på de internationella

finansmarknaderna har fort-
satt.

� De totala transaktionsvolymer-
na krymper.

� Riskkapitalisterna håller en
lägre profil.

I Legally yours årliga under-
sökning ”Byråledarna” anas 
oro inför hösten. Det talas om
konsolidering och utslagning.
Perspektivet är långt och dystert.

– I ett längre perspektiv tror
jag inte på Sverige som en stor
tillväxtmarknad. Därför försöker
vi hitta växande omsättning på
annat håll, säger till exempel
Mannheimer Swartlings mana-
ging partner Stefan Brocker.

även om optimismen försvun-
nit så består annat. Kampen om
talangerna, till exempel.  För
även om marknaden blir mindre
så tycks behovet av nyanställda
stjärnjurister vara oändligt, alla
tillfrågade byråledare upplever
rekrytering som en av de vikti-
gaste framtidsfrågorna. 

Och så länge som många
nyexaminerade är tveksamma
till att göra sina liv till ett oav-
brutet M&A-race lär den frågan
fortsätta vara aktuell.  

Byråernas 
oroliga höst

78

CHEFREDAKTÖR 

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

telefon 070–620 39 39

e–post peter.johansson@blendow.se
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PORTRÄTT

Mer än en hobby
� Förre överåklagaren Sven-Erik Alhem

har inlett en ny karriär: som juridisk
kommentator.

93

FILM

Jurist-tv
� Både SVT och TV 4 lanserar i höst
dramaserier med jurister i centrum.
Sofia Ledarp, Mikael Persbrandt och

Helena af Sandeberg har några av
huvudrollerna i TV4:s "Oskyldigt

dömd".
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för tredje året i rad har Legally yours
intervjuat storbyråernas ledare om hur de
ser på framtiden. 

Den väntade lågkonjunkturen och oron
på de internationella finansmarknaderna
börjar nu påverka byråernas handlingsut-
rymme.

Representanter från Mannheimer
Swartling, Vinge, Linklaters, Lindahl,
Wistrand och Setterwalls berättar om:

� Hur framtidens transaktionsmarknad
kommer att fungera

� Hur konjunkturen slår mot de svenska
byråerna

� Vilka affärsområden de ser störst framti-
da potential i 

� Vilka geografiska områden de bedömer
att tillväxtmöjligheterna är bäst i.

… och hur många nya kvinnliga delägare
de har tagit in sedan sist…

Rekordåren är över.

De svenska storbyråerna försöker anpassa sig till en ny

osäker verklighet.

– Förvärv och försäljningsmarknaden når inte alls upp

till de volymer vi är vana vid. Det gör att vi behöver se

över kostnaderna, säger chefen för en av dem.
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Framgång bygger på  

framförhållning

Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer, med närmare 
150 jurister i Sverige och i Baltikum. Våra resurser och vår lokala 

närhet är en kombination som uppskattas av våra klienter.  
Besök oss på www.glimstedt.se

Innan är ett av Glimstedts viktigaste ledord. 
Det speglar till stor del vårt sätt att se på affärs-
juridiken och samarbetet med våra klienter. 
Vi kan nämligen göra störst nytta för dig om 
du ser oss som en aktiv, strategisk resurs i din 
löpande verksamhet. 

Med hjälp av vår samlade kompetens inom 
affärsjuridikens alla områden, kan du och ditt 
företag undvika förutsedda problem, och före-
bygga de oförutsedda.

Om du kontaktar oss innan.
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KONJUNKTUREN

stefan brocker,

Mannheimer Swartling
– Förra året hade vi en
omsättning på drygt 1,1
miljard kronor. Hittills i år
har vi faktiskt haft ännu
större tryck, ökningen
ligger på drygt 15 procent.
Vi förväntar oss en lugnare
höst och vinter, men har
inte riktigt sett några
tydliga tecken på lågkon-
junktur. Det är som om alla
väntar på en storm och
ingen vet hur stark den
kommer att vara.  

– Har den inte kommit
under vintern så är jag
ändå tämligen övertygad
om att konjunkturen viker
under de följande två åren.
Det blir färre transaktioner
– och det kommer särskilt
att påverka de byråer som
har snävat in på transaktio-
ner nu under de goda åren.
Utslagningen blir större än
vad vi sett tidigare. Den

förra lågkonjunkturen var
de svenska byråerna mer
homogena, nu är fler
medelstora byråer helt
inriktade på transaktioner.
De tror jag kommer att leva
lite farligt.

michael wigge, Vinge
– Under 2007 hade vi en
omsättning precis under
miljardstrecket, 970 miljo-
ner kronor. Och under det
första halvåret 2008 har vi
redan nått ett högre trans-
aktionsvärde än vad vi
hade då! Vi har varit
inblandade i samtliga stora

affärer i Sverige. Vår trend
är alltså mycket positiv.
Men framöver kommer
även vi att träffas av låg-
konjunkturen, på samma
sätt som den träffar våra
klienter. 

peter högström, 

Linklaters
– Det första halvåret har vi
haft en fortsatt lönsam-
hetsökning som vi är nöjda
med. M&A-marknaden har
växt med 10 procent, men
70 procent av den aktivite-
ten inträffade under första
kvartalet. Det här är konse-
kvenser av kreditoron från
i vintras.  Det har vi känt
av under vintern och den
fortsätter att märkas.
Förvärv och försäljnings-
marknaden når inte alls
upp till de volymer vi är
vana vid. Riskkapitaldrivna
transaktioner kommer att
vara på en lägre nivå. Det
blir än viktigare att se över
kostnaderna och att behålla
den bästa personalen. 

Planerar ni nedskärningar? 
– Det handlar om att göra
rätt saker, som alltid i en
lågkonjunktur drar företag
ner på olika saker. Det är
extra viktigt att jobba
effektivt och slimmat. Vi
ingår ju i en global organi-
sation och har enorma
resurser runt om i världen,
det innebär att vi inte
nödvändigtvis behöver ha
dem här i Stockholm.

lars hasp, Wistrand
– Förra året hade vi en 40-
procentig omsättningsök-
ning och vi har en fortsatt

”Vi förväntar oss
en lugnare höst”

STEFAN BROCKER,
managing partner, 

Mannheimer Swartling



– en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer

År 2007 utsågs Gernandt & Danielsson för andra året i rad till
Sveriges främsta affärsjuridiska advokatbyrå av 140 stora företag
i den finansiella världen, i undersökningen Commercial Law.

Våra framgångar bygger på ett alldeles speciellt klientfokus, som 
framförallt präglas av exceptionell kvalitet, unik pålitlighet och 
mycket hög tillgänglighet.

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

Vill du veta mer? Besök oss på www.gda.se
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god tillväxttakt.Vi har ett
gott ärendeinflöde inom
många områden, till exem-
pel finansieringar, före-
tags- och fastighetstransak-
tioner. 

– Däremot tror jag att
vi får se någon form av
konsolidering av markna-
den.

owe hjelmqvist, 

Setterwalls
– Vi hade en mycket stark
utveckling under första
halvåret 2008, har märkt
en viss avmattning sedan
dess men tror på en
omsättningsökning om
åtminstone drygt 10 pro-
cent för hela året. Första
halvåret 2008 innebar en
alltime high för vår M&A-
grupp, med fler affärer än
tidigare men generellt med
lägre transaktionsvärden.
Vi har sett en nedgång

under sommarmånaderna
och antar att vi inom de
närmaste veckorna kan se
vad trenden är.

anders nilsson, Lindahl 
– Det har varit stabilt hela
året även om det finns en
oro på transaktionsfron-
ten. Många väntar med de
större affärerna. Vid en
långvarig eller fördjupad
lågkonjunktur räknar vi
med att få mer att göra på
obeståndssidan och med
processer.

FRAMTIDS-
MARKNADER

michael wigge, Vinge:
– Vi räknar med att ta
ytterligare marknadsande-
lar inom processrätten. Sen
tror jag på en ökad konsoli-
dering på Östersjömarkna-

den. I de nordiska länderna
har vi i mångt och mycket
samma lagstiftning, av
tradition har vi varit en
gateway för internationella
klienter som vill in på andra
nordiska marknader. Det
här kommer vi att titta
vidare på.

anders nilsson, Lindahl
– Vi ska satsa extra på life
science, fastighets- och
miljörätt. Där har vi gjort

flera spännande rekryte-
ringar. 

lars hasp, Wistrand
– Norden och resten av
Östersjömarknaden fort-
sätter ha stor potential.
Flera industribolag har gått
väldigt bra i flera år, och
letar efter investeringsmöj-
ligheter. En förutsättning
för en fortsatt god transak-
tionskonjunktur är dock
att köpare och säljare kan

”Framöver kommer 
även vi att träffas 
av lågkonjunkturen”

MICHAEL WIGGE, 
managing partner, Vinge

�



www.stenafastigheter.se

Över tusen skäl att hyra

På Drakegatan 1–3 finner du denna mycket välskötta fastighet med 
cellkontor i två våningsplan på vardera ca 1 100 kvm. Lokalerna är ljusa 
och luftiga med en stor ljusgård mitt i fastigheten. På bottenvåningen finns 
det också en välplanerad lokal på ca 750 kvm. Parkering finns i huset. 

Läget är perfekt i det expansiva området Gårda i anslutning till Ullevi där 
man också håller på att bygga Göteborgs nya Rättscentrum. 

För mer information, kontakta Marie Mikkelsen, Stena Fastigheter 
Göteborg AB, telefon 075 24 15 109, marie.mikkelsen@stena.com.
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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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mötas på rätt prisnivåer.
– Bland våra arbetsom-

råden fortsätter vi satsa på
transaktioner och proces-
ser i vid bemärkelse. Miljö-
och energiområdet fortsät-
ter att växa.

stefan brocker, Mann-
heimer Swartling:
– I ett längre perspektiv
tror jag inte på Sverige
som en stor tillväxtmark-
nad. Därför försöker vi
hitta växande omsättning
på annat håll, som Ryss-
land, Kina och andra
marknader. Vi har till
exempel en särskild grupp

som undersöker vad vi på
sikt kan göra i Mellan-
östern. 

– Processavdelningen
är inte konjunkturkänslig.
Där är det stort tryck.
Miljörätten bli hela tiden
viktigare för oss. Antalet
projekt växer för varje dag.

FÖRÄNDRADE
AFFÄRER

peter högström,

Linklaters
– Förr var finansierings-
uppdragen oftast förknip-
pade med förvärv. Nu blir
det fler stand alone-finan-
sieringar, ofta kopplade till
insolvensrättsliga frågor.
Det finns företag som har
problem med kreditavtal
och där kommer det att
behövas hjälp. Men jag tror
inte att det kommer väga
upp den svaga M&A-
marknaden. 

owe hjelmqvist,

Setterwalls
– Vi kan notera en kraftig
ökning av publika bud
men ett flertal affärer har
inte slutförts. Försäljnings-
processerna går betydligt
långsammare, främst
beroende på att finansiä-
rerna tar mer tid på sig nu.

lars hasp, Wistrand
– Vi får en ökad standardi-
sering av hur en affär ska
gå till, den utvecklingen
fortsätter. Köparna blir allt
mer professionella. De vet
vad de vill ha och vilka
krav de kan ställa.

NYA KLIENT-
RELATIONER

stefan brocker,

Mannheimer Swartling
– Om fem år tror jag inte
att det huvudsakliga sättet
att ta betalt kommer vara
baserat på det traditionella
tidstänkandet. I stället dras
vi mot fasta priser, eller
tak. Vi kommer att jobba
mer med budgetar och
uppföljningar. 

anders nilsson, Lindahl
– De efterfrågar ett större
mått av proaktivitet, och
att vi ska ha djupare insik-
ter i det enskilda ärendet.
Vi ska kunna erbjuda en
bred innovativ rådgivning,
som hjälper klienterna i
deras affärer.

michael wigge, Vinge
– Klienterna efterfrågar
ökad transparens. Det har
vi tagit fasta på. Fortlöpan-

de rapporterar vi om det
arbete vi gör. Den här
förändringen är bara av
godo, den ger större sam-
stämmighet.

peter högström, 

Linklaters
– Som klient vill man
skjuta på så många  kostna-
der som möjligt. Men jag
har inte märkt någon
diskussion om att trycka
ner priserna generellt. Fast
blir det en lågkonjunktur
kan detta självklart komma
att förändras.

owe hjelmqvist, 

Setterwalls
– Klienterna är mer kost-
nadsmedvetna – säkerligen
en följd av större krav på
bolagsjurister och andra
som upphandlar juridiska
tjänster. Klienterna är
oftare angelägna att i
förväg få en uppskattning
av vad handläggningen
kan kosta.

FLER KVINNOR

michael wigge, Vinge
– Totalandelen ligger på 16
procent. I år har det till-

kommit tre kvinnor i
delägargruppen. 

peter högström,

Linklaters
– Vi har en kvinnlig delä-
gare sedan flera år tillbaka.
På global nivå har vi 17
procent kvinnliga delägare,
den andelen ska naturligt-
vis bli större.

owe hjelmqvist, 

Setterwalls
– Vi har nyligen tagit in två
nya kvinnliga delägare.
Sammanlagt tre.
anders nilsson, Lindahl
– Förra årsskiftet tog vi in
tre nya delägare, av dem är
två kvinnor. Totalt har vi
sex kvinnliga delägare.

stefan brocker, 

Mannheimer Swartling
– Vi har tagit upp en
kvinnlig delägare under
året som gått. Den totala
andelen kvinnliga delägare
är 10 procent.

lars hasp, Wistrand
– Förra årsskiftet tog vi
inte in någon ny kvinnlig
delägare, totalt har vi fem
stycken.

”Nu blir det fler 
stand alone- 
finansieringar”

PETER HÖGSTRÖM, 
managing partner, 

Linklaters

”Klienterna är mer
kostnadsmedvetna”

OWE HJELMQVIST, 
Setterwalls

”Det finns en oro 
på transaktions-
fronten”

ANDERS NILSSON 
managing partner, Lindahl
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En värld av möjligheter

Malmö 040-664 44 00 Helsingborg 042-19 84 60 Lund 046-19 05 20 Stockholm 08-24 93 00 www.gulliksson.se  

Vi är en expansiv advokatbyrå som erbjuder

rådgivning och service med inriktning på

immaterialrätt, affärsjuridik och processrätt. 

Vår särskilda inriktning har gett utdelning –

bland Sveriges advokatbyråer är vi nu störst 

på immaterialrätt*. 

Att arbeta som advokat eller biträdande 

jurist hos oss kräver inte bara specialistkunskap

och yrkeserfarenhet. Du bör även vara skicklig 

i att lösa problem samt ha förmågan att se 

möjligheter och kunna dra nytta av dem på 

ett konstruktivt sätt.

Kontakta oss gärna per telefon eller läs mer

på www.gulliksson.se. 

* Enligt Affärsvärlden 2006 och 2007.
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VIKTIGASTE
FRAMTIDSFRÅGAN

stefan brocker, 

Mannheimer Swartling
– Balans i livet-frågorna –
och globaliseringen. Nu
står den utlandsbaserade
verksamheten för närmare
20 procent av vår verksam-
het. För ett par år sedan
utgjorde den bara 12-13
procent. Den kommer bara
att bli viktigare.

michael wigge, Vinge
– Dels hur man kan fortsät-
ta vara en attraktiv arbets-
plats. Och dels hur vi som
svensk byrå ska kunna stå
emot den ökade internatio-
nella konkurrensen.  

lars hasp, Wistrand
– Att anpassa sig till
arbetsmarknaden för att
kunna rekrytera rätt perso-

nal och tillgodose deras
behov. Samtidigt måste vi
följa marknaden för att
förstå och anpassa oss till
klienternas behov. Vi har
vuxit väldigt snabbt de
senaste tio åren vilket till viss
del beror på att vi har haft
framtidsfrågorna i fokus.

peter högström, 

Linklaters
– Att  byrån även i fortsätt-
ningen ska attrahera de
duktigaste unga juristerna
och se till att de utnyttjas i
den globala organisatio-
nen.

owe hjelmqvist, 

Setterwalls
– Möjligheterna för att
vara flexibla och kunna
anpassa sin verksamhet
efter de tjänster och kom-
petenser som efterfrågas i
ett nytt konjunkturläge. 

anders nilsson, Lindahl
– Den hårdnande drag-
kampen för att locka unga
jurister till sig. Det läggs
mycket energi och möda
på att synas och försöka
attrahera unga jurister. Det
kräver lyhördhet och
ständiga förändringar i
arbetssättet.

”Vi har ett gott
ärendeinflöde inom
många områden 
till exempel 
fastighetstransaktioner”

Läs Sveriges 
dagstidning 
i juridik
registrera dig på

www.dagensjuridik.se 

LARS HASP
delägare, Wistrand



www.maconomy.se

Maconomy Advokat
Lönsamma klienter och ärenden

Maconomy Advokat är en webbaserad branschlösning för advokatbyråer med kraftfull 
funktionalitet för tidrapportering, klientmedel, ränteberäkning, jävskontroll och konkurs-
förvaltning samt stöd för verksamhetens olika roller - delägare, klientansvarig, ärende-
ansvarig, biträdande jurist och administrativ personal. 

Maconomy håller reda på vem som ansvarar för vilken information. Därigenom får 
respektive medarbetare automatiskt information om sina klienter, ärenden och 
aktiviteter utan att behöva söka i systemet.

Låter det intressant? Kontakta Henrik Karlsson på telefon 08-587 077 14 
eller epost henrik.karlsson@maconomy.com så får du veta mer.



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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en kvinnlig reklambyrå-
chef i St Petersburg anklag-
de sin chef för sexuella
trakasserier. Men domsto-
len ogillar hennes stäm-
ningsansökan. ”Om det inte
fanns sexuella trakasserier
så skulle det inte heller
finnas några barn” motive-
rar domaren sitt beslut.

Kvinnan hävdade att
chefen hade låst ute henne
från kontoret efter att hon
vägrat att ha sex med
honom. 

Tidigare ska han bland
annat ha uppmanat sina
kvinnliga medarbetare att
med ögonen signalera ”att
han skulle ta dem på

sammanträdesbordet”,
skriver den brittiska tid-
ningen the Telegraph.

Domaren lade ned
ärendet med motiveringen
att chefens beteende inte
var att betrakta som trakas-
serier, utan som ”upp-
vaktning”.

”Om det inte fanns
sexuella trakasserier så
skulle det inte heller finnas
några barn” löd motive-
ringen. 

Mål om sexuella trakas-
serier behandlas sällan av
ryska domstolar. Tidigare
har endast två anmälande
kvinnor vunnit sådana
mål, senast hände det 1997.

rysk domstol: 

Sextrakasserier 
är nödvändiga

Las Vegas-domare
anklagas för
skräckvälde 
just nu kampanjar Las
Vegas-domaren Elizabeth
Halverson för förnyat
förtroende. I augusti ställer
hon upp för omval. Men
det kan bli svårt för henne
att vinna, samtidigt är hon
nämligen själv utestängd
från rättssalen. 

Åtminstone får hon
inte komma in där i sin
egenskap av domare.

Elizabeth Halverson
har stämts för att ha miss-
brukat sin ställning. Bland
annat anklagas hon för att
ha:
�  Behandlat sin personal

som personligt tjänste-
folk. Till exempel ska

hon ha krävt att hennes
medarbetare skulle ta på
henne skorna.

� Anställt privata ord-
ningsvakter då hon inte
litade på domstolens
egna.

�  Givit en IT-tekniker i
uppdrag att hacka sig in i
domstolens datasystem.

�  Uppträtt hånfullt mot
jurymedlemmar.

�  Somnat under minst en
rättegång.

Elizabeth Halverson nekar
till anklagelserna.

LEGALLY | AKTUELLT
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STOCKHOLM   GÖTEBORG   MALMÖ   HELSINGBORG   LONDON   BRYSSEL   HONG KONG   SHANGHAI

EN BRA
AFFÄRSJURIST

SER LÄNGRE ÄN
JURIDIKEN

Vinge har specialistkompetens inom affärsjuridikens samtliga 
områden – en förutsättning för att vi ska fortsätta att vara den 
mest framgångsrika transaktionsbyrån i Sverige. Våra uppdrag är 
till stor del internationella och vi har ett stort kontaktnät med 
byråer över hela världen.
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Påven välsignar 
advokatbyrå

lou pearlman, manager
och initiativtagare till
pojkpopbanden Backstreet
Boys och ´N Sync, har
dömts till 25 års fängelse
för att ha förskingrat upp
mot 1,8 miljarder kronor
med hjälp av pyramidspel.

Nu har en domstol i
Orlando, Florida, beslutat
att han – en månad i taget –
ska kunna köpa sig ett
lindrigare straff. För varje
miljon dollar som Lou
Pearlman betalar tillbaka
till de investerare han lurat
så ska straffet reduceras
med en månad.

Innan han gav sig in i
popbranschen drev Lou
Pearlman flygbolag. Båda
hans gamla pojkband har
nu stämt honom för att
undanhållit pengar från
dem.

Popmogul får betala miljoner för sänkt straff

jack borden, 100 år,
inledde sin juristkarriär för
72 år sedan. Han är fortfa-
rande aktiv på den egna

advokatbyrån Borden &
Westhoff.

– Om jag inte gick till
kontoret så skulle jag dö,

säger han i en intervju
med branschtidningen
Texas Lawyer. Jack Borden
jobbar fortfarande runt 40

timmar i veckan, huvud-
sakligen med fastighets-
rätt, men tillåter sig en
tupplur efter lunch.

100-åring: 

Jag skulle dö utan juridiken

LEGALLY | AKTUELLT

Lou Pearlman med pojkbandet Natural, vid utdelningen av the World Connection Award.
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jurister vid den australis-
ka advokatbyrån Corrs
Chambers Westgarth
gjorde ett omfattande pro
bono-arbete i samarbete
med World Youth Day
tidigare i år. Belöningen
blev okonventionell: en
välsignelse från Vatikanen. 

I samband med Bened-
ictus XVI:s besök i Australi-
en tidigare i år så träffade
han delägaren John Denton
och visade då sin uppskatt-
ning genom ge byrån en
officiell välsignelse.

Köpfeber för 
advokatbyråaktie

australiensiska Slater &
Gordon, världens första
börsnoterade advokatbyrå,
har haft en mycket fram-
gångsrik start som börsbo-
lag.

Under det första verk-
samhetsåret sedan note-
ringen har aktiekursen

stigit med 50 procent och
omsättningen ökat med 27
procent till knappt 80
miljoner australiensiska
dollar, omkring 450 miljo-
ner kronor.

Andrew Grech, byråns
managing partner, utlovar
fortsatt expansion.
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man: Hugo Boss, Armani Jeans, Gant, Gloverall, Corneliani, Barbour, Burberry, 
Eduard Dressler, Stenströms, Eton, Paul & Shark, Tiger of Sweden, Hugo, Jaggy, 
Ralph Lauren, Alan Paine, Oscar Jacobson, Aquascutum, Moreschi , Church’s, 
Zegna, Armani m fl

woman: Max Mara, Armani Jeans, Burberry, Gant, Hugo Boss, Barbour, Allegri, 
Sand, Tiger of Sweden, Busnel, Gloverall, Ralph Lauren, Anna Holtblad,  
Erich Fend, Basler, Stenströms, Repeat, Gardeur, Turnover, Luisa Cerano m fl
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Ekenberg & Andersson Advokatbyrå är verksam inom svensk och internationell affärsjuridik. Advokatbyrån arbetar huvud-
sakligen med arbetsrätt, avtals- och bolagsrätt, M & A, skatterätt, mediarätt, IT-rätt, entreprenad- och fastighetsrätt,
börs- och finansrätt, processer och skiljeförfaranden. Som medlem i ILN – International Lawyers Network – ett av världens
största affärsjuridiska nätverk, har vi starka band till ledande advokatbyråer över hela världen.

www.ekenbergandersson.se

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

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

Frågor om tjänsterna besvaras av advokat Sixten Nordmark eller jur. kand. Johan Sund, vxl 08-463 07 50. Vi ser fram
emot Dina ansökningshandlingar per post, senast den 26 september 2008, ställda till Ekenberg & Andersson Advokatbyrå,
att. kamrer Anita Nilsson, Box 7500, 103 92 Stockholm.

Sophiahemmet Rehab Center utgörs av specialistteam som 
analyserar rehabiliteringsbehov och arbetsplatsens förutsättningar, 
och som kartlägger och planerar nuvarande och framtida yrkesliv. 
Vi skapar effektiva lösningar för företag, organisationer och med-
arbetare.

Arbetsliv och Hälsa Vi utgår från kognitiva beteendeterapeutiska 
metoder och tidiga proaktiva insatser för personlig utveckling. 
Vårt mål är att frigöra människors inneboende kapacitet, kun-
nande och kraft. 

Arbetsförmågebedömningar och Yrkeslivsplanering Rehab-
vägledaren, våra projektledare, samordnar alla utredningar kring 
arbetslivsinriktad rehabilitering, sjukskrivning och arbetsförmåga.
 

 
arbetsskador Våra tjänster riktar sig till advokater, jurister, 
nämnder, domstolar, försäkringsbolag och organisationer. Vi  
erbjuder bland annat juridisk medicinsk rådgivning, sambands-
bedömningar och arbetsförmågebedömningar.

Stäm träff med ditt yrkesliv
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Jurister som ger resultat

Delphi har 2006, 2007 och 2008 utnämnts till 
bästa arbetsplats bland advokatbyråerna, efter 
enkätundersökningar genomförda av tidskriften 
Legala Affärer.
   Delphi har drygt 100 jurister på kontor i 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och 
Norrköping.

Ditt stöd i affärer och utveckling
www.delphi.se

Johanna Elvander
Biträdande jurist
Inriktning: Företagsöverlåtelser, 
Bolagsrätt
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Tidernas
bästa 
juristfilmer
amerikanska filminstitutet har
rankat de tio bästa amerikanska
filmerna inom olika klassiska genres.
Bästa juristfilmen? ”To kill a mock-
ingbird” från 1962.

Filmen, som kallades ”Skuggor
över Södern” vid den svenska premiä-
ren i mars 1964, är baserad på boken
med samma namn. Författaren Har-
per Lee var inspirerad av sin egen
pappa, som var advokat i en liten stad
i Alabama på 1930-talet. 

Huvudrollen som advokaten
Atticus Finch spelas av Gregory Peck.
Robert Duvall gör en av sina första
filmroller, som den hemlighetsfulle
grannen Boo Radley. Handlingen
kretsar kring en rättegång där en
svart man anklagas för att ha våldta-
git en vit kvinna.

1.  To kill a mockingbird
2.  12 edsvurna män
3.  Kramer vs Kramer
4.  Domslutet (The Verdict)
5.  A Few Good Men
6. Åklagarens vittne 

(Witness for the prosecution)
7.  Analys av ett mord 

(Anatomy of a Murder)  
8.  Med kallt blod
9. Ett skrik I mörkret

(A cry in the dark)
10. Dom i Nürnberg 

(Judgment at Nuremberg)

Juristfilmer topp-10
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M nu när jag har blivit lite varm i kläderna i min
nya yrkesroll tar jag mig friheten att jämföra
advokatrollen med bolagsjuristrollen. Det mest

slående är hur lika rollerna är. Det är inga stora skillnader i
de vardagliga uppgifterna. Däremot finns det olikheter i
hur man angriper de frågor som dyker upp och vilka egen-
skaper man behöver träna upp.

De olika verksamhetsområdena inom ett företag är i
mina ögon ”klienter” för bolagsjuristen. Verkställande
direktören är en klient, ekonomiavdelningen en annan,
säljavdelningen en tredje. Som bolagsjurist har man en
likartad relation som advokaten har till de olika
”klienterna”. Utöver kompetens och erfarenhet
från klientens verksamhet och bransch hand-
lar det om service, förtroende, tillgänglighet
och inlevelseförmåga. Precis som konsulten
kämpar bolagsjuristen med korta deadlines
och klienter som vill ha något mer än bara
paragrafer citerade. 

Man vill ha ett bollplank som kan relatera
till liknande situationer och dela med sig av
egna erfarenheter. Någon som har känsla för de
intressen, ibland motstående, som klienten har i ett
juridiskt prekärt läge. Man behöver en ”bad cop” att skylla
på i en förhandling, någon som får klä skott för irritation
och förhandlingsutspel. Ett alibi för lösningar som kan vara
obekväma att föreslå själv. Det finns massor med bra skäl
till varför man vill ha en jurist vid sin sida förutom själva
juridiken och dessa orsaker är oftast de samma oavsett om
juristen är bolagsjurist eller advokat. Både advokaten och
bolagsjuristen måste dessutom vara duktig på att mark-
nadsföra sina tjänster och se till att klienten vill komma
tillbaka nästa gång.

den tydligaste likheten är att både advokaten och
bolagsjuristen måste leverera det som klienten har behov
av. Alltså inte det som juristen själv vill leverera och inte
heller det som klienten kanske frågar efter. Det är inte alltid
som klienten kan formulera eller vet exakt vad den behö-
ver. Ibland har juristen större erfarenhet av situationen och
vet mer om vad det egentliga behovet är. Klienten vill ha
tydliga och klara besked där hänsyn har tagits till de faktis-
ka omständigheterna i respektive situation. Ingen vill ha en

promemoria på tio sidor med ”å ena sidan och andra
sidan” som svar på en ja- eller nej-fråga.

Men skillnaderna då? De stora skillnaderna i hur
man angriper problemlösning som advokat och bolagsju-
rist är juristens underliggande förståelse för affären. För att
få absolut bästa resultat och för att juridiken ska blir så
rolig och kreativ som möjligt behövs en äkta förståelse för
verksamheten och branschen. Inte bara övergripande
generell kunskap om företagets verksamhet utan förståelse
för problem, konkurrenter, marknadskrafter etc. Det här är
något som jag kunde sakna som advokat. Möjligheten till

förebyggande och preventivt arbete, strategidiskus-
sioner och att vara med och påverka affärsupp-

lägg. Häri ligger nog den största utmaningen
som advokat, att utan den tillgänglighet som
bolagsjuristen har komma så nära företaget
och dess personal att man får rätt kunskap för
att göra ett bra jobb. Även som bolagsjurist är
det en utmaning att få det förtroende som

krävs för att få tillgång till kunskapen som
finns i bolaget och hos dess ledning. Juridikav-

delningen får inte bli ett rundningsmärke eller en
nejsägarfunktion som bara ser problem och risker utan

en pragmatisk enhet som arbetar kreativt. Helhetsbilden av
verksamheten är en förutsättning för bra rådgivning. 

en annan aspekt som slog mig direkt som bolagsjurist
är att inte alla kan få hjälp och allt kan inte passera juridik-
avdelningen. Hur stort kontrollbehov man än har så måste
man låta vissa saker ha sitt eget liv. Stresstålighet och
förmåga att prioritera vad som verkligen behöver göras är
oerhört betydelsefullt. Det handlar om att fördela resurser-
na på bästa sätt. På det mest effektiva sättet där det gör bäst
nytta för hela verksamheten. Tyvärr är inte det alltid där
det mest komplicerade eller utmanande juridiska frågorna
finns. Det är oftast de områden som är kärnan i företaget,
där pengarna genereras. 

På advokatbyrå ska man också lägga sin tid där det är
som mest effektivt. Det vill säga de ärenden och klienter
som genererar mest arbetstid och pengar till byrån. Här går
naturligtvis de olika rollerna isär. Man måste som bolagsju-
rist också acceptera att släppa ifrån sig saker innan man
känner sig färdig med dem. Ett avtal som skall granskas

KRISTINA LIDEHORN

Alla behöver
en ”Bad Cop”

LEGALLY | KRÖNIKA

jobb Chefsjurist på TV4

ålder 34 

senaste lästa bok A Thousand Splendid Suns, Khaled Hosseini   senast sedda film I am Not Here

senaste resa Mykonos   senaste serie på dvd: Dexter   senaste tv-underhållning OS i Peking

Advokater 
och bolagsjurister 

– likheter och 
skillnader  
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Ingen vill ha en promemoria på tio sidor med ‘å ena
sidan och andra sidan’ som svar på en ja- eller nej-
fråga"’’

eller en ny affärsidé som skall utredas. Resurserna räcker
inte till för att gå hela vägen som en konsult kan göra om
han eller hon fick uppdraget. 

En tråkig skillnad som ibland uppstår är att klienten
värderar råden högre när han eller hon betalar för dem. Om
ett bolag anlitar en advokatbyrå så har man generellt stor
respekt för råden man får och man sätter ett värde på det.
Ibland kan det vara svårt att få samma respons internt där
juristens råd är en i mängden av åsikter som tävlar om
uppmärksamhet. 

avslutningsvis vill jag dela med mig av en förutfattad
mening som finns på advokatbyråer. Det finns en uppfatt-
ning, en känsla, om att den riktiga juridiken utövas på
byråerna. Att bolagsjurister håller på med mindre avance-
rad juridik och att det inte är lika utmanande och utveck-
lande. Om man ska lära sig yrket så gör man det bäst på
byrå.  I viss mån stämmer det då man som bolagsjurist
sällan hinner eller har resurser att fördjupa sig. Å andra
sidan är få jurister så duktiga på just den juridik som deras
bolag är verksamma inom som just bolagsjurister. Man

måste fundera över vad man blir expert på. Bolagsjuristen
tränas i egenskaper som advokater har ett behov av att
utveckla mer - nämligen förmågan att ge råd som verkligen
är anpassade till verksamheten och situationen. Att inte
snöa in på, i och för sig viktiga, frågor som inte har relevans
för just de konsekvenser klienten är intresserad av. Bolag-
sjuristen tränas också i att argumentera för sina råd. Att på
ett tydligt sätt illustrera riskerna och konsekvenserna av ett
visst beslut. Det räcker inte med att förklara vad man
menar på ett icke-juridiskt sätt – vilket kan vara svårt nog –
utan även motivera det rent affärsmässigt. Kan man det
inte, visar det att man saknar tillräcklig kunskap om företa-
get och affären. I många fall har juristen och klienten olika
uppfattning om vilken väg man skall gå men det är diskus-
sionen och motiveringen bakom de olika besluten som
lyfter saker till en ny nivå. Här ligger nyckeln till framgång
för en duktig jurist oavsett om det är en bolagsjurist eller
advokat. Och här behöver vi bli modigare. Att faktiskt ta
oss tid att motivera och argumentera för de råd vi ger. Att
inte bara leverera och hoppas på det bästa.
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Politiskt korrekt  
– till vilket pris som helst?

Domare vid Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter, Strasbourg
e-mail  

Elisabet.Fura-Sandstrom@echr.coe.int 

ELISABET FURA-SANDSTRÖM

strasbourg i augusti 2008

Nu går skam pa torra land, tänkte jag när jag på
försommaren läste i franska tidningar om den unga
flicka som fick sitt äktenskap annulerat på grund

av att hon saknat ”tillförsäkrad egenskap”. Hon var inte
oskuld trots att hon före bröllopet sagt att hon var det. Men
detta handlade ju om Frankrike, något sadant skulle aldrig
kunna hända i Sverige, eller?

Kort om fakta i det franska
målet: En domare i första instans-
rätten har den 1 april 2008 (nej, det
är inget aprilskämt) annullerat ett
äktenskap ingånget den 8 juli 2006
mellan två franska medborgare i
Lille, i norra Frankrike. Talan väck-
tes av maken, en 23 år gammal
fransman som konverterat till islam
och hans unga franska hustru,
muslim även hon,  medgav talan. 

Enligt paragraf 180 i den franska
civillagen (Code Civil) kan ett äkten-
skap förklaras annullerat på talan
av ena maken om den andre saknar
en väsentlig egenskap (”s’il y a
erreur dans la personne, ou sur des
qualitées essentielles de la person-
ne”) och när mannen på bröllops-
natten upptäckte att hans brud inte
var oskuld, trots att hon hade för-
säkrat att hon var det, blev han
oerhört kränkt och besviken och
väckte talan vid domstol för att få
äktenskapet ogiltigförklarat. Vilket
han också fick två år senare. 

det hade sannolikt gått snabbare med en gemensam
ansökan om äktenskapskillnad med tanke på att hans
hustru medgivit talan, men vi kan bara spekulera i varför
han (eller de) inte valde den lösningen liksom vilken typ av
socialt tryck den unga kvinnan kan ha upplevt och som lett
till att hon uttalat att hon var oskuld . Nu är detta inte slutet
på historien eftersom den franska åklagaren överklagat
domen sedan den franska justitieministern Rachida Dati,

muslim även hon, instruerat honom att göra det. Enligt
fransk lag är alla frågor som rör människors civilstånd,
däribland äktenskaps ingående och upplösning, hänförliga
till allmän ordning, och därmed åklagarens ansvarsområde. 

När domen blev känd utlöste den en smärre medias-
torm i Frankrike som gav eko även i internationella media.
Juristexperter och andra tyckare förfasade sig över en, som
man uppfattade, medeltida rättsskipning. Hur kunde en

fransk civil domstol, år 2008, i doms-
kälen skriva att eftersom bruden inte
varit oskuld som hon sagt att hon var,
så hade brudgummen rätt att få äkten-
skapet upplöst? 

Man frågade sig oroligt om utgång-
en blivit densamma om parterna inte
varit muslimer utan säg, katoliker eller
protestanter. Eller om det varit bruden
som väckt talan mot brudgummen och
inte tvärtom...

Den aberopade paragrafen precise-
rar inte vad som menas med tillförsäk-
rad eller kärnegenskap utan det far
bedömas från fall till fall, vilket doma-
ren i Lille hade gjort. ”Domen är en
seger för fundamentalister och för de
som ser på islam som en arkaisk
religion som diskriminerar kvinnor”
menade Dounia Bouzar, antropolog
och författare till flera böcker om
muslimers integration i Europa. ”Jag är
övertygad om att domaren ville visa
respekt för islam. Men resultatet blev
en fundamentalistisk dom.”

Debatten i Frankrike lär fortsätta
ett tag till, särskilt som målet skall avgöras av en instans
till, trots att bada parterna är nöjda med utgangen, atmins-
tone formellt sett. Men detta är ju Frankrike, tänkte jag när
jag läste om saken, sadant sysslar vi ju inte med i Sverige.

men så kom sommarens debatt om mödomshinneope-
rationer och omskärelser i den allmänna sjukvården i
Sverige och Frankrike verkade inte så isolerat längre. Med
vilken rätt, frågade sig en debattör jag läste, nekar vi flickor
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www.dlanordic.se

Room for individuality,
space for success
The business law market is dynamic and ever-changing, 

which calls for flexibility and diversity. That is why we 

are looking for individuals with different backgrounds 

and personalities to be part of  our team. If  you possess 

flexibility, imagination and ambition, we can offer you 

opportunities within Swedish and international business 

law. Our unique cross-border approach has taken us out 

into the world, with offices in more than 36 countries, and 

it could also be your path to an exciting and successful 

career in international business law. 
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Ta debatten, försvara det du tror på. Var stolt över
det demokratiska arv som är ditt. Slåss för din 
övertygelse!  

som vill få sin mödomshinna återställd  att få ingreppet
utfört i den allmänna sjukvården finansierat av skatteme-
del, medan vi samtidigt utför omskärelser av pojkar. Det
kan ju inte vara på grund av kön så det maste ju vara av
något annat, objektivt skäl. I båda fallen anförs religion och
tradition som motiv.

mångfald är positivt för alla samhällen och det är bra
och önskvärt att bejaka olika kulturer och traditioner, det
vinner alla på. Det är också civiliserat och positivt  att
respektera andras religiösa imperativ. Live and let live, som
det heter. Så långt är jag med. Men när det sker pa bekost-
nad av viktiga rättsstatliga principer då reagerar jag.
Respekten för mänskliga rättigheter och för allas lika värde
måste upprätthallas även om en sådan hållning i vissa läger
kan uppfattas som mindre politiskt korrekt.

Om vi tror på att pojkar och flickor har samma rättighe-
ter och skyldigheter, tex rätt till kroppslig integritet måste

vi våga försvara denna rättighet. Även när det blir knepigt
och en och annan mumlar om intolerans eller något ännu
värre.

Så när det gäller vad skattemedel skall användas till
inom ramen för den allmänna sjukvården sa skulle jag
önska att politiker och medborgare tar debatten nu. Vänta
inte på experterna, konsultera dem gärna men till slut
måste någon bestämma vad som skall prioriteras. Resurser-
na räcker inte till allt och då är det viktigt att man öppet
visar vilka val som gjorts och på vilka grunder. Det är inget
nytt eller konstigt med det. 

Ta debatten, försvara det du tror på. Var stolt över det
demokratiska arv som är ditt. Slåss för din övertygelse!  

Ännu har jag inte sett något argument som övertygat
mig om att det är rätt att utföra omskärelse på det allmän-
nas bekostnad till skillnad från sa kallade mödomshinne-
operationer. Kanske har jag missat något?

Legally yours � 4 � 2008 23www.legally-yours.se
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”Jag trodde 
att det bara skulle 
bli en hobby”

SVEN-ERIK ALHEMS NYA KARRIÄR

Som tonåring gjorde han en av de första inter-

vjuerna med Lill-Babs. 50 år senare återupptar

Sven-Erik Alhem mediekarriären – som författare,

föreläsare och juridisk expertkommentator.

– Det är faktiskt mer jobb nu än när jag var 

åklagare, säger han.



PORTRÄTT | SVEN-ERIK ALHEM
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västerås:

sven-erik alhem är bekymrad – har han packat ned till-
räckligt många skjortor? Arbogarättegången är på väg mot
upploppet. Som ambulerande juridisk expert krävs flexibili-
tet. Malmös förre överåklagare vet inte när han kan vara till-
baka i hemstaden för att fylla på klädförrådet. Dagen är vikt
åt att analysera slutpläderingarna. Sedan hade han ursprung-
ligen tänkt köra tillbaka söderut. Men hemresan skjuts upp
minst en dag, TV4 har bokat honom till morgondagens
”Nyhetsmorgon”. I sådana sammanhang bör man, anser
Sven-Erik Alhem, helst vara hel och ren.

På ett flygplan häromveckan råkade flygvärdinnan spil-
la kaffe på honom. Många ursäkter senare fick Sven-Erik
Alhem ett presentkort på kemtvätt för 200 kronor:

– Svenska, danska eller norska, det var valfritt, upplyser
han. Men annars är kaffefläckar ganska lätta att tvätta bort i
handfatet, om man inte lagt socker i kaffet.

– Min fru säger att jag har alldeles för många skjortor.
Det ligger någonting i det. Ofta blir jag borta hemifrån
någon dag längre än beräknat, därför måste jag köpa nya så
ofta. Det är inte alltid man hinner tvätta. 

Utanför de nyinvigda domstolslokalerna står TV-kanaler-
nas OB-bussar parkerade. TV4-profilen Bo Holmström förbe-
reder sig inför dagens sändningar. Målsägandebiträdet Kari
Skönebrant hittar en parkeringsplats åt sin gråa BMW, regist-
reringsnummer ”021 ADV”.  Några minuter innan rättegång-
en ska börja hinner en SVT-reporter ifatt Sven-Erik Alhem.
Har han tid att bli intervjuad? Men tyvärr, han bevakar rätte-
gången på uppdrag av Vestmanlands Läns Tidning, VLT. 

– Det här med exklusiviteten har varit en liten hake.
Utländska medier och morgonsofforna har fått dispens.
Men morgonprogrammens nyhetssändningar får jag inte
uttala mig för, av konkurrensskäl.

namn Sven-Erik Ahem   |   ålder 66 år   |   familj Fru, barn och
barnbarn. ”Min fru Aino är också åklagare, just nu är hon verksam i
Norrland, det är långa avstånd.”   |   favoritbok ”Den gamle och
havet” av Ernest Hemingway och ”Mig äger ingen” av  Åsa Linderborg.
|   favoritfilm ”Some like it hot” av Billy Wilder. “Jag recenserade den
när jag jobbade på Skånska Dagbladet. Än har jag inte sett en bättre
film”.   |   favoritlag Grundlagarna   | på nätet www.svenerikalhem.se

En av mina 
kollegor sa 

”Du kommer få 
helvetes mycket
att göra!”. Det 
visade sig att 
han hade rätt.

”





  Alla sinnen
 på helspänn.

Setterwalls är en av Sveriges ledande och mest välrenommerade affärsjuridiska 
rådgivare med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder kvalificerad 
rådgivning inom affärsjuridikens samtliga discipliner. Med öppenhet och personligt 
engagemang hjälper vi våra klienter att framgångsrikt driva sin affärsverksamhet.

www.setterwalls.se

  Särskilt

 affärssinnet.

Varje uppdrag är det viktigaste.
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I somras slutade Sven-Erik Alhem, 66,  som överåklagare
i Malmö. 

– Men jag kunde absolut inte tänka mig att bara sluta
arbeta, inte så länge jag är frisk. Egentligen trodde jag att
det bara skulle bli något av en hobbyverksamhet. En av
mina kollegor sa ”Du kommer få helvetes mycket att göra!”.
Det visade sig att han hade rätt, det är faktiskt mer jobb nu
än när jag var åklagare. 

Tidigare hade han ofta kommenterat olika rättsliga frå-
gor i medierna. Som pensionär såg han chansen att börja en
ny karriär.  Sven-Erik Alhem startade en enskild firma med
affärsidé att föreläsa om juridiska frågor och frilansa som
rättslig kommentator. 

– Jag tog kontakt med en duktig tekniker som hjälpte mig
att bygga en hemsida och starta en blogg. Snart blev Expres-
sen intresserade av den och nu ligger den på deras site.

Därutöver har han fasta åtaganden som krönikör i Jön-
köpings-Posten, Dagens Juridik (systertidning till Legally
yours) och tidningen Proffs, som vänder sig till yrkesförare. 

För Sven-Erik Alhem ha den nya mediekarriären drag av
återkomst. Redan som gymnasist jobbade han extra på
Skånska Dagbladet.

– Till exempel träffade jag Lill-Babs när hon kom till
Granhyddan i Bedinge. Det var tidigt i hennes karriär. Sen
åkte jag ner till Radio Luxemburg för att intervjua deras
berömda discjockeys. Men allting var på ett riktigt amatör-

mässigt plan. Jag hade en klippbok, men den är borta nu.
Det tror jag är mycket positivt. Om jag läste den i dag skulle
jag rodna av skam.

Sedan dess säger han sig alltid ha haft en god relation
till journalister. 

– När jag började som notarie i Malmö tingsrätt blev jag
rådd att hålla mig undan från journalister. ”Det leder bara
till skit” sa man till mig. Det tyckte jag var en väldigt negativ
attityd, så jag struntade i det rådet. 

egentligen hade Sven-Erik Alhem tänkt plugga till
språklärare. 

– Men sommaren 1963 började jag tvivla: ”Herregud ska
det här bli mitt liv?” Då sålde jag tyskaböckerna och började

Åklagare och yrkesofficer
var de val som fanns om

man inte hade tillräcklig intellek-
tuell kapacitet för att få ett mer 
statusbetonat yrke.
”
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När jag började som notarie blev jag
rådd att hålla mig undan från journa-

lister. ”Det leder bara till skit” sa man till mig.”

…om godis
”mitt favoritgodis är Ahlgrens bilar. I en krönika skrev jag att jag brukade lägga ut en tidning som skydd i passagerarsätet
och sen lägga ut tre påsar Ahlgrens bilar och några kanelbullar så att jag skulle kunna småäta under hela resan mellan
Malmö och Stockholm. Då sa en kostsakkunnig till mig att jag borde ersätta bilarna med skalade morötter och bullarna med
torkad frukt. Så då gjorde jag det. Trist. Men det känns bättre efteråt. Fast jag får återfall ibland.” 
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Möjligheternas byrå
Som affärsjurist på Mannheimer Swartling har du alla möj-
ligheter. Vi erbjuder dig plats att växa i en företagskultur 
präglad av generositet, lagarbete och långsiktighet. För oss 
är din personlighet minst lika viktig som goda formella me-
riter. Att du delar våra grundläggande värderingar är viktigt 
för oss, liksom ditt intresse och din fallenhet för affärsjuri-
dik och konsultrollen. Genom våra ambitiösa utbildnings-
program, möjligheten till cirkulation mellan olika verksam-
hetsgrupper och senare specialisering kommer du snabbt 
in i arbetet och får en inblick i de flesta förekommande 

rättsområden och ärendetyper. Redan från start antar du 
tillsammans med oss utmaningen att arbeta med komplexa 
och internationella uppdrag i näringslivets centrum. Med 
andra ord en unik grund för din professionella och person-
liga utveckling.

Vi rekryterar kontinuerligt jurister till samtliga kontor 
och du är alltid välkommen att skicka in din ansökan till 
oss. För dig som ännu inte är klar med din juristutbildning 
finns det möjlighet, från termin  och framåt, att ansöka till 
vårt sommartraineeprogram.

www.mannheimerswartling.se
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läsa juridik i stället. Jag umgicks med många jurister och
tyckte att det verkade spännande.

Åklagarbanan var inte självklar. 
– När jag var notarie i Malmö tingsrätt avråddes jag från

att välja åklagarbanan. ”Du ska väl inte bli en sån där brum-
björn” sa de.

Vad menades med det?
– Att de var mindre väl ansedda. Åklagare och yrkesofficer
var de val som fanns om man inte hade tillräcklig intellektu-
ell kapacitet för att få ett mer statusbetonat yrke.

Du avskräcktes inte?
– Nej, jag har alltid varit lite rebellisk av mig. Det gjorde att
jag fick än större anledning att välja den banan. Jag tyckte
att det verkade intressant.  Och advokat ville jag inte bli. Då
måste man kunna ta betalt, det har jag alltid varit dålig på.
Förr var det också vanligt att man bjöd sina huvudmän på
cigaretter när man träffade dem. Det gillade jag inte heller. 

Han betonar det statuslyft som åklagarkåren fått sedan
dess.

– Det har varit en mycket bra utveckling, inte minst löne-
mässigt. Förre riksåklagaren Klas Bergenstrand ska ha en
stor ära i det.  

Åren som chefsåklagare i Stockholm under 90-talets för-

sta hälft beskriver Sven-Erik Alhem som ”sin bästa tid”.
– Då varvade jag stora mål, som konstkuppen mot

Moderna museet, med olovlig körning och småstölder. Det
var omväxlande, jag trivdes oerhört bra.

Men den publika profilen har även baksidor. En man
började ringa Sven-Erik Alhem och beskylla honom för att
vara en bedragare. Mannen förklarade att det i själva verket
var han som var överåklagare i Malmö, Alhem var egentli-
gen bara vice överåklagare.

– Han sa att jag omedelbart skulle lämna över mitt kon-
tor och min tjänstebil till honom. Jag trodde ju att han drev
med mig, men han satt tydligen och ältade detta.  Hans
sambo ringde hem till mig och sa att jag måste ta det på stort

Förr var det också vanligt
att man bjöd sina

huvudmän på cigaretter när man
träffade dem. Det gillade jag inte
heller.
”



Specialiserad
på juristrekryteringar

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

Rosita von Feilitzen

Telefon 073–540 57 07

ERFARENHET | KVALITET | EFFEKTIVITET

allvar. I anslutning till detta sprängdes ett elskåp utanför
min bostad. Det är bland det mest egendomliga jag har varit
med om.

frieda gummesson, åklagare i Arbogamålet, inleder sin
slutplädering med att visa ett porträtt av de två mördade
barnen: ”Massmedia har konsekvent valt att lägga fokus på
omständigheter som någon enstaka gång haft relevans -
som om det skulle vara något slags fotbollsmatch med vin-
nare och förlorare.”

Från sin åhörarplats gör Sven-Erik Alhem några diskreta
anteckningar. Frieda Gummesson fortsätter:

”Så är ju inte fallet. Det här målet handlar om Saga och
Max. Saga som inte fick fylla två och Max som inte fick fylla
fyra.”

Två timmar senare är slutpläderingen klar. Sven-Erik
Alhem samlar intrycken utanför rättssalen: 

– Charmant. Galant. Hon var mycket skicklig på att han-
tera minnesforskaren Sven-Åke Christianssons invändning-
ar.  Förutsättningarna för en fällande dom har ökat. Men det
var onödigt att ge en släng åt medierna.

I pausen intervjuas han av VLT:s medarbetare. Inslagen
läggs löpande ut på tidningens site. Han beskriver målet
som ”extremt”:

– Det finns så ofantligt många omständigheter som
pekar mot den åtalade kvinnan men som ändå inte leder
fram till gärningsplatsen, om man bortser från mammans
utpekande. Det blev ju söndersågat av Christiansson. Och
det är extremt att det inte finns några DNA-spår.

målet var riksdagen, men Sven-Erik Alhem nådde inte
ända fram. Valrörelsen 2006 stod han som tredje namn på
folkpartiets riksdagslista i Malmö. Nu har han inte längre
några politiska uppdrag.

– Jag blev ersättare i riksdagen men är glad för att jag
inte kom in. Jag hade inte passat där. I dag är jag fullt över-
tygad om att jag aldrig mer kommer att kandidera. Men att
valtala var en väldigt stor upplevelse för mig, exceptionellt!
Och jag fick ganska många personkryss, i storleksordningen
600.
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Att valtala var en väldigt stor 
upplevelse för mig, exceptionellt!”
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Har du lämnat folkpartiet?
– Jag är fortfarande medlem, men väldigt passiv. Jag har en
socialliberal grundsyn, men folkpartiet är kanske inte rik-
tigt så socialliberalt som jag skulle önska. 

Hur går det för regeringen?
– Fastighetsskatten är ett misslyckande. Man har infört en
avgift som gynnar mycket rika personer men innebär status
quo för alla andra. Och i FRA-frågan har både statsminis-
tern och försvarsministern gjort sig väldigt dumma.
Behandlingen av den frågan är en jättedundertabbe.

I valrörelsen drev Sven-Erik Alhem kriminalpolitiska
frågor. Hårdare straff för de grövsta våldsbrotten är fortfa-
rande en hjärtefråga. 

– För mig är det uppenbart att det finns behov av livss-
tidsstraff för ett mycket litet antal grova brottslingar. Därut-
över tycker jag att gränsen för tidsbestämda straff bör höjas
till 25 år. Och praxis går ju också mot högre straff för grova
våldsbrott.

Trafiksäkerhet är ett annat ämne som han är djupt enga-
gerad i . Sedan många år kämpar han för straffskärpningar
för fortkörare. 

– Med tiden har vi lyckats få ett socialt avståndstagande
mot rattfylleri, ser man en misstänkt rattfylla i trafiken så
ringer man 112. På samma sätt finns det en ökad medveten-
het om att man måste ha bilbälte, tidigare ansågs det vara
förarens ensak. Men vad gäller fortkörning så finns det
ingen sån förståelse. Ser vi någon som kör i flagrant hög
fart, upp mot 180, då ringer vi inte polisen, utan vi accepte-
rar det bara. Det råder anarki på vägarna och det tycker jag
är väldigt trist.

slutpläderingarna i Arbogarättegången är över. Per-Ing-
var Ekblad, den åtalade kvinnans advokat, har under en
timme vänt och vridit på omständigheterna kring målet.
Och hans presentation har gjort stort intryck:

– Det är en av de absolut skickligaste pläderingarna jag
har hört! utbrister Sven-Erik Alhem.

– På länge, lägger han till. 
Han säger att framställningen omgavs av ”en lugn och

sansad stämning”.
– Advokaten sådde tvivel beträffande varje omständig-

het i åklagarens framställning. Några retoriska fel, bara. Han
upprepade sig flera gånger.

Själv har Sven-Erik Alhem haft svårt att bilda sig en upp-
fattning i skuldfrågan.

– Jag har svängt fram och tillbaka, under rättegången
och under den här dagen. 

Norsk och tysk TV söker sig fram till den förre överåkla-
garen. Med tydligt brittisk engelska redogör han för de kom-
mande stegen i processen. Åklagaren Frieda Gummesson
skyndar förbi, utan att stanna för mediefolket. Sven-Erik
Alhem har medvetet inte haft någon kontakt med sina tidi-
gare kollegor under rättegången.

– Det har varit högst medvetet från min sida. Det känns
olämpligt när jag nu har en granskande roll. Men både för-
svararen och målsägandebiträdena har kommit fram och
hälsat, det respekterar jag.

…om Arbogafallet
den 17 mars mördas två små barn i ett villaområde i
Arboga. Samtidigt skadas deras mamma svårt. De hade
upprepade gånger blivit misshandlade med en hammare.

Efter några dagar häktas en 32-årig tysk kvinna som
tidigare varit tillsammans med mammans pojkvän.

Efter nästan två veckors medvetslöshet återfår mamman
medvetandet. Senare pekar hon ut den tyska kvinnan som
gärningsman.

I slutet av augusti beslutar Västmanlands tingsrätt att
kvinnan ska genomgå stor rättspsykiatrisk undersökning.
Sedan dess har en nämndeman avgått sedan hon utvecklat
sina egna tankar i skuldfrågan för medierna. Övriga nämnde-
män har anmälts för jäv men friats av både tings- och hovrät-
tenrätten. 

– Den här situationen är otroligt trist. Ofattbart att den har
uppkommit, kommenterar Sven-Erik Alhem.
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förläggaren gunnar lundin hade ett förslag. Skulle
Sven-Erik Alhem kunna tänka sig att skriva en bok? Fakta
eller fiktion, det var fritt fram att välja. 

– Det lät spännande, så jag tackade ja. Men jag bestämde
mig tidigt för att kalla mig själv för försöksförfattare. Jag
visste ju att många kulturjournalister skulle bli förbannade
och sätta knivar i ryggen på mig. 

Han bjöd in sig själv till häktet i Malmö, för att få göra
research till boken. Samtidigt ringde förläggaren. ”Vad gör
du? Skriver du?” 

– Jag förklarade att jag satt på häktet och letade efter
beskrivningar. ”Skit i det”, sa Gunnar, ”utnyttja författarfri-
heten.” Och att kunna göra det var ju en ganska skön känsla.
Men jag fick dåligt samvete för häktespersonalen som hade
släppt in mig. 

”Nu tänkte jag gå hem och ljuga lite ” förklarade sig Sven-
Erik Alhem för vakterna.

– Och det tyckte de lät helt okej.
”Advokaten & fru Justitia” gavs ut på försommaren.

Intrigen kretsar kring en kvinnlig advokat som blandas in i
en narkotikahärva. Författarens farhågor om dåliga recen-
sioner infriades. Expressens Nils Schwartz  slog fast: ” Han
saknar varje känsla för berättelsens dramaturgi. Att man
kan lägga in dialogscener för att bryta det monotona relate-
randet verkar inte ha slagit honom.”

– Det där har jag tagit till mig av. I nästa bok tänker jag
växla mer på det sättet. Och så ska jag ha en bättre hand-
lingsplan och inte bara låta pennan glöda.

Mottagandet har nämligen inte enbart varit negativt.
– Jag har fått bra kritik, och brev från läsare som vill veta

hur det går. Så det blir en bok till. Men det är ingen lukrativ
sak det här. Att vara försöksförfattare ger inte många kulor i
kassan.

för att samla tankarna slår sig Sven-Erik Alhem ner på
en uteservering vid Stora torget i Västerås. Med svart kaffe
och en napoleonbakelse gör han sig redo för kvällens skriv-
arbete. 

– Vid en eventuell förhandling i hovrätten så vill VLT att
jag ska bevaka den också. Det ser jag fram emot. Jag skulle
gärna ta fler såna här uppdrag.

Hur mycket kostar det att anlita dig?
– Det vill jag inte gå in på. Den revisor jag brukar rådfråga
tycker att jag är för billig. Men jag har som sagt svårt för att
ta betalt. Nu är jag ju så lyckligt lottad att jag har min pen-
sion som grundplåt.  

Han avslutar bakelsen. En av sommarens sista getingar
flyger planlöst kring bordet. Legally yours fotograf Magnus
Laupa viftar bort den med handen – och råkar samtidigt
spilla kaffe över Sven-Erik Alhems skjorta. Fotografen blir
förtvivlad. Ska den förre överåklagaren nu behöva sitta i sol-
kig skjorta i TV-studion i morgon?

– Det gör absolut ingenting, bedyrar Sven-Erik Alhem.
Jag använder inte socker. Och jag har hårtork på rummet.

På hotellrummet försöker han tvätta bort fläcken och ger
skjortan en snabb avtorkning innan han slår sig ner vid
datorn. Lämningen är om två timmar.

Morgonen därpå syns Sven-Erik Alhem i TV4:s morgon-
soffa. Han har en ny skjorta på sig.    �

…om vargar
”vargen är oförskyllt hatad här i Sverige. I många
hundra år har den bespottats, beskjutits och förtalats. Det är
orättvist. Själv skulle jag njuta om jag en dag fick träffa en
varg i skogen, men jag är medveten om att det är långsökt att
tro att det skulle bli verklighet. 

Sedan några år uttalar jag mig ofta positivt om vargar, det
väcker ofta negativa reaktioner. Själv skäms jag för att jag inte
engagerat mig tillräckligt också i järvfrågan. Den svenska
järvstammen är väldigt illa ute.”
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TEXT PETER JOHANSSON    FOTO JONTE WENTZEL

TYSTNAD
TAGNING
Havererade rättsutredningar och infekterade grannbråk präglar hösten TV-kvällar.

SVT och TV4 lanserar varsin dramaserie med svensk juridik i centrum.

– Vi studerar verkligheten, och gör vår version av den, säger 

producenten Johann Zollitsch.
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leonard terfelt rusar över förorts-
torget. Han försöker hinna ikapp ett
flyende vittne. Men den storväxte
mannen ökar avståndet. Han springer
rakt mot en stilla promenerande
Mikael Persbrandt – som lugnt låter

mannen fortsätta springa.
”Varför stoppade du honom inte?” undrar den andfådde

Terfelt.
Mikael Persbrandt granskar honom över glasögonbågar-

na och konstaterar avmätt:
”Jag är akademiker”.
– Trailerpotential! säger Johann Zollitsch. 
– Det här är en helt ny sorts roll för Micke. Publiken är

van att se honom i mer fysiska roller, till exempel som Gun-
vald Larsson. 

Mikael Persbrandt och Leonard Terfelt har två av huvud-
rollerna i TV4:s dramaserie ”Oskyldigt dömd”. Johann Zol-
litsch är seriens upphovsman och producent. Nöjd överva-
kar han produktionen på plats. Den här junieftermiddagen
har filmteamet belägrat torget i stockholmsförorten Västra
skogen.  Under våren har samtliga interiörscener spelats in,
exteriörerna har sparats till sist. Man eftersträvar nämligen
en ”sommarlook”. Dagens scener ska fördelas över två
avsnitt. Två regissörer turas om att leda arbetet. 

För två år sedan inledde Johann Zollitsch arbetet med
”Oskyldigt dömd”. Han visste att TV4 var intresserade av

 

Johann Zollitsch övervakar inspelningarna av "Oskyldigt dömd". "Vi hoppas på tittarsiffror på drygt en miljon".
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Oskyldigt dömd
markus haglund, kontroversiell straffrättsprofessor, leder universi-
tetskursen "Oskyldigt dömd". Tillsammans med fyra juriststudenter
utreder han fall där fel gärningsman kan ha dömts.
i rollerna Mikael Persbrandt, Helena af Sandeberg, Sofia Ledarp,
Leonard Terfelt och Fransisco Sobrado.
start 24 september, 21.00 TV4
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svenskproducerad spänningsdramatik.
– Polisserier hade gått okej, men jag ville helst hitta på

något annat. Jag har alltid intresserat mig för rättsliga frå-
gor och tyckte att det fanns potential i juridiken. Juridiken
kommer in i människors liv när något dramatiskt har hänt.
Och det är ett bra sätt att kunna ta upp värderingar. Om
någon begår ett brott så är ofta ”varför?”
den intressantaste frågan. En annan
aspekt är ju om man verkligen har fått
tag på rätt gärningsman. 

Vid samma tid presenterade Justitie-
kansler Göran Lambertz rapporten ”Fel-
aktigt dömda” Han hade granskat elva
fall där personer som dömts till långa
fängelsestraff senare beviljats resning
och blivit frikända i en ny rättegång. Rapporten väckte
mycket stor uppmärksamhet och Göran Lambertz kritisera-
des hårt av förra justitierådet Inga Nyström, processrätts-
professorn Christian Diesen och straffrättsprofessorn
Madeleine Leijonhufvud.  Det hela hade orsakat ”irrepara-
bel skada för svenskt rättsväsende” menade de.

För Johann Zollitschs konceptutveckling blev JK:s
granskning avgörande

– Det finns något väldigt starkt i det här att vara oskyl-
digt anklagad och dömd, engagerande och spännande. Hela
ditt liv vänds upp och ner, det finns ingen som tror på dig.

Med utgångspunkt i rapporten började han fundera ut
möjligheterna att dramatisera problematiken.

– Några mekanismer är gemensamma i de fall som JK
redovisar; man smalnar av förundersökningen lite för tidigt
och granskar inte målsägandens berättelse tillräckligt noga.
Polisen går på det som sägs och kollar inte tidpunkter, plat-
ser och andra omständigheter tillräckligt noga. Såna fakto-
rer kan vi ta tag i och variera lite grann. 

Även andra interiörer från rättssystemet
skildras i serien:

– Tilltalade som har fått flera olika advo-
kater och ingen av dem riktigt hinner sätta
sig in i målet för att de måste vabba eller ska
ut på älgjakt. Så någon annan får målet i
knäet två timmar före huvudförhandling.
Typiskt svenska fenomen som vi försöker
vrida till.

En överväldigande majoritet av fallen i JK:s rapport rör
män som dömts för incest eller våld inom familjen. Detta kom-
mer däremot inte att återspeglas i Johann Zollitschs TV-serie.

– Där finns aldrig några vinnare, de är tragiska för alla
inblandade. Det här är fiktion, underhållning. Därför håller
vi oss borta från incestmålen.

johann zollitschs första presentation av ”Oskyldigt
dömd” bestod av ett synopsis på 1,5 sidor. Där rymdes en
grundläggande förklaring av serien, och av karaktärerna.
Huvudperson är   straffrättsprofessorn Markus Haglund.
Han beskrivs som ”briljant” och ”en gränslös skitstövel”. Pro-
fessorn leder en grupp som består av fyra juriststudenter

Vi hoppas på
tittarsiffror

på drygt en miljon.
Åtminstone.”

TV4:s Cathrine Wiernik besöker inspelningsplatsen där Johann Zollitsch och Leonard Terfelt har tagit paus. Dagarna blir oftast långa. 
Dagens scener ska fördelas över två avsnitt.
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Mikael Persbrandt 
granskar honom över 

glasögonbågarna och konstaterar
avmätt:
”Jag är akademiker”.
”
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med olika bakgrund. Tillsammans försöker de lösa fall där
det finns skäl att misstänka att fel gärningsman har dömts.
I tolv fristående avsnitt à 45 minuter tar sig sedan juristerna
an ett nytt fall i veckan, samtidigt som relationerna dem
emellan utvecklas. 

I oktober 2006 drog Johann Zollitsch förutsättningarna
för flera TV-kanaler. En av dessa var TV4, som ”gick in med
lite pengar” inför det fortsatta utvecklingsarbetet.  

– Efter mitt första samtal med kanalen så visste jag att
de gärna ville ha ett stort skådespelarnamn till serien, för att
få uppmärksamhet och nå igenom mediabruset. 

Ett sådant namn fanns i Johann Zollitschs nätverk. Hans
arbetsgivare, produktionsbolaget Filmlance, producerar
nämligen även Beck-filmerna. 

- Och jag hade ju tänkt på Micke Persbrandt hela tiden
när jag hittade på den där gubben. Ganska snart fick jag till
ett möte med honom. Micke tyckte det lät roligt och sa att
jag gärna fick använda hans namn när jag fortsatte prata
med kanalen. Sen gick det ganska fort. Från pitch till TV-
ruta handlar det om 18-24 månader.

”Oskyldigt dömd” kommer att sändas onsdagkvällar
klockan 21.00. Målet är att serien ska generera högre  tittar-
siffror än inköpta amerikanska dramaserier.

– Vi hoppas på tittarsiffror på drygt en miljon. Åtmins-
tone.

Enligt Johann Zollitsch har en svensk serie bättre förut-
sättningar att nå en stor publik – om den är framgångsrik. 

– En lyckad svensk dramaserie, det är något som alla
pratar om, som alla blir engagerade i. Ofta får du bättre
draghjälp i medierna, de skriver mer om framgångsrika
svenska serier än om utländska. Men det är svårt att lyckas.
För hur gör du någon förälskad? Det här är lika lätt, och lika

svårt. Och när det funkar så vet man ändå inte riktigt hur
det gick till.

i  apotekareföreningens bibliotek förbereds finalen av
SVT:s höstserie ”Livet i Fagervik”. Mikael Syrén, en av seri-
ens upphovsmän, regisserar:

– Den här scenen blir en showdown för hela serien.
Johan sätts verkligen på prövning. Till exempel får han
möta en åklagare, känd för sin elakhet, som spelas av Loa
Falkman.

Lokalen, med sina dova bruna färger, är noga utvald.
– Det är en snygg lokal, ser mycket bättre ut än en vanlig

tingsrätt. Att den ligger centralt i Stockholm är ju också ett
plus. Exteriörerna till serien filmar vi i Mariefred.

”Livet i Fagervik” handlar om affärsjuristen Johan som
flyttar hem till småstaden Fagervik för att ta över sin pap-
pas advokatbyrå efter att denne råkat ut för en olyckshän-
delse.

Mikael Syrén ger förutsättningarna:
– Här tvingas han komma ner till den lägsta juridiska

nivå som finns. Grannbråk, jakt- och arvstvister. Samtidigt
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Det här är fiktion,
underhållning. Därför håller

vi oss borta från incestmålen.”
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kan inte pappan hålla sig därifrån utan lägger sig hela tiden
i jobbet. Och till råga på allt blir Johan kär i sin nya assis-
tent.

När du beskriver serien får man en bild av ”Skärgårdsdok-
torn i advokatmiljö”. Håller du med?
– Ja. Den typen av drama är vi bra på i Sverige, relationer i
kombination med fina landskapsbilder. Det vet man ju själv
när man sitter i vintermörkret, att man gärna ser svenska
sommarbilder. Sen så går det ju hem bland tittarna också. 

Huvudrollerna spelas av relativt okända Henrik Johans-
son och Maria Sid. Men rollistan är lång och innehåller
många kända namn, som Lars Lind, Leif André och Julia
Dufvenius. 

– Vi käkar skådisar. Vi har klarat av nästan alla som
finns. Det kan ge oss problem inför nästa säsong, konstate-
rar Mikael Syrén skämtsamt. 

Men någon fortsättning efter höstens tolv avsnitt är
ännu inte inplanerad. 

– Vi tänker inte så mycket på tittarsiffror. Bara vi vinner

vår slot, har högre tittarandel än de program som sänds
samtidigt. 

också ”oskyldigt dömd” har stor omsättning på skåde-
spelare, det antyder väggen i Johann Zollitschs arbetsrum.
Allan Svensson, Jessica Zandén, Johan Rabaeus, Leif André
och många fler ryms i kollaget. Aktörerna är indelade efter
vilka avsnitt de gästspelar i serien.

Johann Zollitsch sneglar uppskattande mot porträttsam-
lingen.

– Bra gästroller är a och o. Skriver vi en dålig historia som
landar i munnen på bra skådisar så kan man tro på det ändå. 

Johann Zollitsch är själv jurist, pluggade i Lund och skrev
sitt examensarbete om upphovsrätt vid filmproduktioner.
Sedan lockades han tillbaka till TV-branschen. Redan som 16-
åring fick han en roll i Carin Mannheimers ”Lära för livet”.

– Jag spelade ligisten Lasse. Det var en jättegrej, vi som var
med blev tonårsidoler. Men skådespelare ville jag inte fortsätta
som. Redan då verkade det roligare att jobba bakom kameran.

Efter juristlinjen antogs han till en utbildning för film-
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Mikael Syrén regisserar själv slutavsnitten av "Livet i Fagervik".  – Den här scenen blir en showdown för hela serien, säger han.

Vi käkar skådisar. Vi har
klarat av nästan alla som

finns. Det kan ge oss problem inför
nästa säsong.”



Livet i Fagervik
affärsjuristen johan flyttar hem till småstaden
Fagervik för att ta över sin pappas advokatbyrå.
i rollerna Henrik Johansson, Maria Sid, Lars Lind
och Ing-Marie Carlsson.
start 22 september, 20.00 SVT 1
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och TV-produktion. Därefter har han bland annat varit assis-
tent åt regissören Lars Molin, jobbat flera år som regiassis-
tent i Hollywood och producerat svenska TV-serier som
”Vänner och Fiender” och ” OP7”.

att göra juridik till dramatik kräver viss anpassning. 
I TV måste processandet framstå som trovärdigt, samtidigt
som det är underhållande.

– Vi studerar verkligheten, och gör sedan vår version av
den. Förenklar, förtätar och förkortar tidsförlopp. Vi går ige-
nom alla steg på vägen men snor ihop det lite snabbare. Allt
blir inte faktamässigt riktigt, men man kan uppleva det som
faktamässigt trovärdigt och det är vad vi eftersträvar.

Till exempel inför ”Oskyldigt dömd” ett nytt moment i
Högsta domstolen, muntlig resningsansökan.

– För oss fyller den samma effekt som en rättegång.
Ansökan framförs, vi kan se det ljugande vittnet få det hett
om öronen, domarna ser nöjda ut och någon slår en klubba i
bordet. Sen går vi inte in på distinktionen att det som mest
kan sluta i en resningsansökan, utan det ger sken av att HD
har beslutat att fria den här personen. Skulle vi vara helt
korrekta så borde ju varje avsnitt sluta med att Micke
Persbrandt lämnar in en riktigt tjock pappersbunt till HD
och sedan får vänta länge på ett beslut. Det tror jag inte att
man som tittare upplever som tillfredsställande.

I researcharbetet har man tagit hjälp av juridisk expertis.
Till exempel advokaten Sven Severin, gammal kursare till
Johann Zollitsch, Lars-Åke Pettersson, tidigare chef för Kro-
nobergshäktet, och förre traffickingåklagaren Ingela Hessius. 

– Tidigt i processen kontaktade jag Göran Lambertz för
att för att höra hur han ser på det här. Sen ringde jag Chris-
tian Diesen för att se vad han tyckte kunde vara intressanta
angreppspunkter. Men han ville inte vara med. 

relationerna står i centrum i ”Livet i Fagervik”. 
– För mig så det dramatiken som är den stora utmaning-

en i serien, inte de juridiska detaljerna, konstaterar Mikael
Syrén.

Men i varje avsnitt behandlas ett fall, ofta av vardagsjuri-
disk prägel.

– Bara en av författarna har juristbakgrund. Vi har fått
kolla alla detaljer hela tiden. Dessutom har vi fått mycket
hjälp av advokaten Louise Bjurwill. Hon granskar alla
manus som har med juridik att göra. Sen har hon en liten
roll i serien, som domare. Det är bra, då har hon kunnat vara
på plats om något går fel. 

Han tror att rättegångsskildringarna kan öka kunskaper-
na om det svenska rättsystemet.

- Vi försöker att inte dramatisera allt för mycket. Fast det
blir lite fusk, vi låter advokaten och åklagaren resa sig upp
ur när de håller anföranden. Det skulle bli lite träligt om alla
satt stilla i sina stolar i 10-15 minuter.

Mikael Syrén hoppas också att serien ska skildra små-
stadsjuristens sociala situation: 

– Om en advokat jobbar på en samma ort i 10–20–30 år
så har man till slut träffat de flesta som bor där. Jobbar man
på en egen byrå så tror jag att det kan bli lite ensamt också.
Man har en annan utbildning, och kanske andra intressen,
än människorna runt omkring. Så är det lite grann för vår
pappa i serien, på ett sätt lever han i sin egen värld.

Allt blir inte faktamässigt 
riktigt, men man kan upp-

leva det som faktamässigt trovär-
digt och det är vad vi eftersträvar.”



Behöver du någon som sköter ditt SPV?

www.corpnordic.com
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Vi låter advokaten och 
åklagaren resa sig upp ur

när de håller anföranden. Det skulle
bli lite träligt om alla satt stilla 
i sina stolar i 10–15 minuter.
”
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från kinarestaurangens uteservering, och med ölglas
i händerna, följer de fem medelålders männen intresserat
inspelningarna av ”Oskyldigt dömd”. Inspelningsledaren
Mattias Olsson vill snabbt komma igång med en scen där två
av juriststudenterna ska förhöra en motsträvig taxichaufför.

– Börja, ropar Mattias Olsson.
Sedan skär Hemglassbilens välkända signatur rakt

genom luften.
De fem restaurangbesökarna gapskrattar och bjuder på

en applåd. Johann Zollitsch småler tillbaka. Teamet tar en
paus tills glassbilen har lämnat höravstånd. 

Mikael Persbrandt är klar med dagens inspelningar. Han
beskriver TV-serien som ett väldigt trevligt jobb”.

– Det är en sorts karaktär som jag aldrig har spelat tidi-
gare. Sånt är alltid roligt. Förhoppningsvis kommer den här
serien att bli väldigt publik. Då är det bra om den skiljer sig
från andra publika saker jag har gjort, säger han.

Att Mikael Persbrandt tidigt markerade intresse för rol-
len har underlättat manusarbetet.

– Att veta vem man skriver för har varit lyxigt för mig
och de andra manusförfattarna. Nu har vi kunnat skriva
repliker som han, men inte så många andra, ror hem, säger
Johann Zollitsch.

– Till exempel så har karaktären ett otroligt kvinnotycke.
I ett avsnitt så sitter han i TV4:s  morgonsoffa och läser
lusen av en blivande justitieminister samtidigt som han flir-
tar tungt med den kvinnliga programledaren. Senare i
avsnittet ser man att de käkar frukost tillsammans. Med
Micke så tror man på det.   �
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KENYA

Lejon, elefanter, gnuer, flodhästar. Djurlivet i Masai Mara

frodas som aldrig förr. Viltreservatet klarade sig undan de

våldsamheter som skakade Kenya i vintras, men turisterna

uteblev. Nu har besökarna börjat återvända i liten skala. 

Till en savann som är mer utvilad än på länge.

TEXT KARIN WALLÉN FOTO  TOBIAS LARSSON/VAGABOND  

SAVANNEN HAR VAKNAT
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Om det kommer en elefant – spring. Om det 
kommer ett lejon – stå still. Om det kommer en

ilsken buffel – ligg ner och spela död. De har korta nackar
så det är svårt för dem att komma åt dig om du ligger
platt på marken.
”
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dee drar reglerna på rutin.

– Om det kommer en elefant – spring. Om det kommer ett
lejon – stå still. Om det kommer en ilsken buffel – ligg ner
och spela död. De har korta nackar så det är svårt för dem
att komma åt dig om du ligger platt på marken.

Bilen som körde oss hit från campen är bara ett litet
dammoln i fjärran nu och kvar står jag, guiden Dee och
ytterligare två massajkillar. En av dem bär en liten första-
hjälpen-necessär. Alla tre bär spjut. Om jag är redo?

– Absolut. 
Det här är walking safari i området Masai Mara i södra

Kenya, ett stenkast från den osynliga gränsen mot viltreser-
vatet med samma namn. Inne i reservatet får man inte pro-
menera, utan måste hålla sig innanför trygga bildörrar. Men
nu är vi utanför, och då är det annorlunda. Andra regler.
Samma djur. 

Vi tar stigen upp mot Leopard hill. Gult gräs frasar längs
benen och ibland fastnar jag lite i de taggiga buskarna. Väl
uppe är utsikten oändlig. Det som breder ut sig framför,
under och runt om oss är ett av Afrikas djurtätaste områ-
den. Landskapet ser platt och ödsligt ut härifrån. Obegrip-
ligt tyst och stilla. Långt från Nairobis trafikkaos, långt från
kommers och stress. Åtminstone känns det så när man sit-
ter på en klippavsats och låter blicken vandra ut över de
torra vidderna, bort till en suddig regnbåge, fram till de
mörkblå berg som skiljer Masai Mara från nationalparken
Serengeti i Tanzania. 

Strax till höger om bergen rinner Marafloden. Det är där
den årliga migrationen når sitt crescendo när en och en halv
miljon gnuer och en kvarts miljon zebror plöjer genom vatt-
net, och rovdjuren följer i deras spår. Nu är de här, nu är
Mara fullt av liv. Fullt av turister också, men det är ingen-
ting jag märker än. 

tältlägret väntar, och jag är den enda icke-massajen
som ska bo där inatt. Bushcamp heter det på safarispråk och
det är inte alls så primitivt som det låter. Riktiga sängar i täl-

ten, riktig kock vid det mobila köket. Inget eget dass förstås,
men alltid någon vaken nattvakt som är beredd att eskorte-
ra med ficklampa och spjut, när nöden tränger sig på. 

När Dee var liten var alla turistanläggningar av det mobi-
la slaget. Han och hans bröder brukade passera dem när de
vallade boskap. De var nyfikna på turisterna, och turisterna
var minst lika nyfikna på dem. Dee tyckte om de långväga
besökarna, som ofta bjöd på godis och ballonger.

Nu är han 27 år och har jobbat som guide i fyra år. Egent-
ligen ville han bli läkare, men utbildningen var för dyr. Pap-
pan har fyra fruar och sammanlagt 23 barn att försörja. 

Numera är det vanligt att ha färre fruar – »två är lagom«
tycker Dee. 



VIETNAM OCH KAMBODJA Indokinas skatter
15 dagars rundresa med svensktalande färdledare

Från Hanois puls via sockertoppsberg och vita stränder till Angkor Wats 
magiska tempel – kan det bli mer exotiskt?

Charmiga Vietnam är ett fascinerande land som sprudlar 
av liv. Mycket tack vare alla fantastiska människor, överallt 
möts man av ett varmt leende! Sinnesintrycken översköljs 
av alla spännande dofter, smaker och syner. Med på resan 
följer Jack Herodes, välkänd och kunnig ciceron med 

många studieresor i Asien, SIDA-uppdrag i Vietnam och aktiv Rotary-
medlem. Avresa 1 mars 2009 och pris från 26 950:- per person.

SYDAFRIKA Kapstaden med Garden Route och Safari
12 dagars rundresa med svensktalande guide

Upplevelser i charmiga Kapstaden med vinprovningar, regnskogar och safari.

Sydafrika erbjuder nästan allt. Med sin mångfald av folkslag, storslagna natur 
med regnskog, vildmark, halvöken och vingårdar till den mysiga storstaden 
Kapstaden är det en av de mest spännande destinationerna just nu.  
Avresa under hösten och våren med pris  
från 24 950:- exkl. flygskatter per person.

mån-fre 8.30 -17.00  08-661 00 25     e-post info@getaway.se     www.getaway.se

Mer information om resorna finns  
på vår hemsida www.getaway.se

Tel. 08-665 10 00

Fax. 08-660 88 00

boka@stureplans.se

www.stureplans.se

 Affärsresor
 Grupp- och Konferensresor
 Privatresor

Spara tid
och pengar!

Tillgängliga 24 timmar om dygnet!

Vi ger personlig service och  

kompetent rådgivning inom:

V i  h a r  k u n d e n  o c h  v ä r l d e n  i  f o k u s !

Upplevelser världen runt!
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Grev Turegatan 3, Stockholm / Tel: 08-506 115 00 
www. globetrotter.se / E-mail: cruise@globetrotter.se

  Kryssningsspecialisten     

Globetrotter är landets ledande kryssningsarrangör. Vi 

har det i sär klass största utbudet och kan därför alltid er-

bjuda en kryssning som passar just dig till bästa tänkbara 

pris. Just nu har vi fantastiska priser på ett antal kryssning-

ar i höst och vinter med det norskägda rederiet Fred 

Olsen. Du betalar under halva normalpriset! 

    Balmoral, Boudicca och Braemar och är tre förstklassiga 

fartyg med en intim och personlig atmosfär ombord. Det 

finns flera restauranger, barer och danssalonger, gym och 

spa, stort bibliotek m. m. Maten är utmärkt med ett stort 

urval av internationella rätter med vissa skandinaviska in-

slag och underhållningen är förstklassig. Utomhus är det 

gott om plats för solbad och motion samt två pooler.

Östra Karibien, 16 dagar  fr 16.430:-
Flyg till England, övernatta. Flyg till Miami, transfer till fartyget. 

Kryssa till Santo Domingo, Curacao, El Guamache, Grenada, 

Barbados, St Lucia, Antigua, Key West och Miami. Flyg hem. 

Avresor: 26 nov, 7 jan, 4 feb, 1 apr. 

Västra Karibien, 16 dagar  fr 17.095:-
Flyg till England, övernatta. Flyg till Miami, transfer till fartyget. 

Kryssa till Bahamas, Jamaica, Cartagena, Colon, Puerto Cortes, 

Santo Thomas de Castilla, Belize, Playa del Carmen, Cozumel, 

Key West och Miami. Flyg hem. Avresor: 21 jan, 18 feb, 18 mar. 

Södra Karibien, 16 dagar  fr 16.595:-
Flyg till England, övernatta. Flyg till Barbados, transfer till fartyget. 

Kryssa till Trinidad, Grenada, Curacao, Aruba, Tortola, St Barts, 

Antigua, St Kitts, Dominica, St Lucia och Barbados. Flyg hem. 

Avresor: 19 nov, 14 jan, 25 feb. 

Kanarieöarna & Madeira, 13 dagar  fr 11.895:-
Flyg till London. Kryssa från Dover till Lissabon, Lanzarote, 

Las Palmas, Teneriffa, Gomera, Madeira och Dover. Flyg hem. 

Avresor: 30 nov, 4 jan.  

I priserna ingår flyg, kryssning med helpension och all under-

hållning samt transfers och en hotellövernattning på kryss-

ningarna i Västindien.

Kryssningar
till fantastiska priser 
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”
– Det kostar för mycket att försörja alla. Förut var vi

självförsörjande, men nu ska alla ha mat och kläder från
marknaden, och barnen ska gå i skolan. Det har blivit dyrare
att leva, säger han.

Elden vid tältlägret håller på att falna och ovanför oss
gnistrar stjärnhimlen. När jag sedan lägger mig hör jag tyd-
ligt savannens ljud inifrån tältduken. De ständigt närvaran-
de syrsorna. Det knorrande, klagande ylandet från en hyena. 

det första jag ser utanför tältet nästa morgon är en
ansenlig hög med bajs. Kulorna är små men många, och
kommer från minsta sortens antilop – dikdik – som ser ut
lite som rådjur men knappt är större än en hare. De lever i
par och bajsar ihop för att markera revir. De är så samman-
svetsade att det är rörande. Blir den ena lejonföda så dör den
andra av chock. 

Morgonpromenaden är ljuvlig. Dagg i gräset, vind i
håret. Zebror, impalor och giraffer till höger och vänster. En
av killarna säger att han skymtat ett lejon uppe på en kulle,
men Dee tror honom inte. Förrän vi ser spåren. Två lejon
har nyss varit och druckit ur vattendraget vi nu står vid.
Färska, stora spår i den sanka marken. Det är häftigt. Men
jag är tacksam för att de inte är precis här precis nu, lejonen.

– Massajer är inte rädda för lejon, säger Dee för tredje
gången den här morgonen och tar ett stort kliv över en hög
med avföring.

– Elefantskit, säger han på korrekt svenska. Sedan tän-
ker han efter en stund innan han lägger till:

– Elefantbajs.
På lika korrekt svenska. Skandinaver är flitiga gäster i

Masai Mara, och det är kanske inte så underligt att Dee har
snappat upp ett och annat ord. Antalet turister ökar varje år,

Två lejon har nyss varit
och druckit ur vatten-

draget vi nu står vid. Färska,
stora spår i den sanka marken. 
Det är häftigt. 



Bil medlem för 299kr/mån innan höjningen. Ord pris 549kr/mån. 

Teckna medlemskap idag och träna kostnadsfritt på våra övriga 

World Class anläggningar fram till premiären!

World Class Nybroplan

Välkommen till en unik oas mitt i Stockholm City med Fem våningar med 

hälsa, design och välbefi nnande. Toppmoderna lokaler med dagsljus i alla 

utrymmen, gruppträningssalar, gym och yoga-studio utgör tillsammans vinter-

trädgård, utomhusterrass, ångbastu i omklädningsrummen och behandlingsrum 

en exklusiv hälso- och livsstilsklubb. 

www.worldclass.se

Ter

Ny trappa

Nya dörrar
lika bef.

Gym

Reception/
Lounge Gym

CardioCardioKontorBehandlingsrum

Konferens Kontor

Ombyte

Aerobics

Ombyte

Aerobics
Kontor Kontor

Bef. fönster ersätts av dörrar

Bef. fönster
demonteras

Nytt kupoltak

299kr
/månFem våningar med hälsa, design! >

Gäller vid medlemskap Klubb Lokal om minimum 12 månader. Giltig t o m 08.09.30 



Strandnära  
FASTIGHETER I THAILAND
• Lyxiga hus och lägenheter för ett bättre liv
• En perfekt investering
• Lönsam uthyrning

www.thailandmaklarna.se Tel: 08 - 44 100 44
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nya hotell och tältläger byggs för
safarifolket, och i dagsläget finns
ingen gräns för hur många besö-
kare som får vistas i reservatet.
Ungefär en halv miljon männi-
skor betalade inträde förra året. 

I takt med att turismen ökar
har diskussionen om hur miljön
tar skada tagit fart. Såren syns på
marken, där jeepar och bussar
plöjt fram utan att hålla sig till de
officiella lederna. Samtidigt ökar
trycket på naturen från annat
håll. Det händer att massajernas
boskap tränger in i det skyddade området, på jakt efter
betesmark. Den som blir påkommen med att låta djuren
beta i Masai Mara får normalt en ko beslagtagen av vakter-
na. Men det kan det vara värt, tycks vissa resonera, i en tid
då betesmarkerna krymper. De massajer som säljer mark till
vetebönder eller turistanläggningar är inte alltid beredda att
minska på antalet djur. Att äga mycket boskap är ett tecken
på status, och trots att många massajer idag lever ett betyd-
ligt modernare liv än sina föregångare är traditionen fortfa-
rande stark. Även för dem som numera tjänar pengar på
turismen. 

Dee är inget undantag. Han har bytt ut lerhyddan mot ett
stenhus. Skaffat solceller till taket, så att han kan tända lam-
por på kvällen och ladda mp3-spelaren när det behövs. Han
har utbildning, talar perfekt engelska och hänger lite på
internet ibland när han har tid över vid tältlägret. Men han
äger några kor och getter, och självklart vill han skaffa fler.

masai mara innehåller ett koncentrat av Afrikas djurliv.
Trots att själva reservatet saknar staket är det som att något
händer något så fort vi passerar entrén. Att åka på game
drive, safaritur med bil, är som att stiga rakt in i Disneys
värld. Det här är Lejonkungenland och utanför bilen fladd-
rar filmen förbi. Det går inte att se ett bredkäftat vårtsvin
utan att tänka på Pumbaa och höra sången. »Hakuna Mata-
ta«, inga bekymmer. Det är bara det att det här vårtsvinet
inte är bästis med någon surikat som heter Timon och om
lejonkungen i egen hög person skulle dyka upp är det läge
för Pumbaakopian att snabbt hitta hem till gropen. 

Att äta eller ätas är savannens lag, och de nätta thom-
songasellerna som vippar på sina vita stjärtar är ständigt på
sin vakt. Några topier, eller »blåjeans« som de ofta kallas på
grund av sina blåaktiga ben, galopperar förbi och en impala-
bock vakar över sina damer. Men impalornas ungkarls-
grupp är inte långt borta. De räknar dagarna för att utmana
och ta över.
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Så plötsligt, det jag har väntat på. En bit in till vänster
om den dammiga vägen ligger två lejoninnor och spanar på
zebror. Framför oss har några bilar stannat och slagit av
motorerna, och det är klart det finns en anledning. Precis
intill vägen sitter en ung lejonhanne, kanske strax över två
år gammal, och iakttar zebrorna från en annan vinkel.

Han reser sig och promenerar lugnt förbi framför oss,
kryssar fram mellan bilarna och struntar totalt i de smatt-
rande kamerorna. Han har väl varit med förr.

Lejonhannen sänker huvudet och smyger ut i gräset. Två
av zebrorna ser ut att ha upptäckt honom, men gör inga
flyktförsök. Den här hannen kommer att bli latare med
åren. Låta honorna göra ruschen och sköta dödandet, men
sedan vara först på plats för att äta, medan lejoninnorna
fortfarande ligger och kippar efter andan. 

Nu lägger han sig ner och väntar, men jag får aldrig veta
om det blir någon action. Vi åker därifrån, lämnar lejonen åt
sina sysslor.

plötsligt har vi hamnat i eftermiddagens rusningstra-
fik. Inom loppet av några minuter möter vi uppåt 35 jeepar
och minibussar med öppna takluckor. En handfull turister i
varje fordon. Ser ytterligare några köra längre bort och ser
fem–sex bilar som parkerat i en klunga. Det kan bara betyda
en sak – här finns det djur. Mycket riktigt. En gepardhona
med fyra ganska stora ungar ligger i gräset. De verkar mätta
och nöjda, sträcker på sig och gäspar. 

Efter en stund börjar de ändå rikta intresset mot den
stora flocken med gnuer som betar ett par hundra meter
bort. Snart upptäcker vi varför. Två hyenor är på väg och

Gnuerna behöver tid för 
att samla mod. I floden 

väntar hungriga krokodiler på
dagens skrovmål, och det är inte
utan beslutsångest som en gnu 
tar första steget.

”

RESA | KENYA



Välkommen till Trackers.
Vill ni besöka några av de mest spektakulära platserna i Afrika, Sydamerika, 
Indiska Oceanen, eller Arktis? Vår passion är att visa er våra favoritplatser på jor-
den. Vår specialitet är att leverera exklusiva skräddarsydda reseupplevelser som 
ger minnen för livet. Vårt mål är att alltid överträffa era förväntningar. www.trackers.se - 08-669 22 00
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gepardmamman reser sig och signalerar till sina ungar att
det är dags att röra på sig. Om hyenorna är fler än två är det
faktiskt möjligt för dem att omringa och döda en gepardunge
– även om geparden springer fantastiskt mycket snabbare.
Världens snabbaste landdjur avlägsnar sig försiktigt. Lång-
sam i rörelserna när den inte har alltför bråttom, men alltid
graciös, med en smidighet man inte kan se sig mätt på. 

nästa dag ser jag ytterligare tre geparder. Tre
vuxna bröder som håller ihop. De tittar lite åt vårt håll och
passerar sedan några meter från bilen. Verkar helt oberörda
av vår närvaro. Det känns skönt att de inte verkar rädda, och
samtidigt lite märkligt. Att komma djuren nära är häftigt,
speciellt när vi som just denna gång bara behöver umgås
med en annan bil. När det är tätt bland bilarna i reservatet
känns upplevelsen mindre unik. 

Dessutom är det här tredje dagen i sällskap av topier,
gaseller, vårtsvin, giraffer, babianer, gnuer, elefanter och gud
vet allt. Man börjar bli van. 

Därför känns det kul att upptäcka två typer jag inte sett
förut. I skydd av det höga gräset smyger två servaler
omkring. De ser ut lite som geparder, fast i bondkattsformat.
Vi passerar dem och närmar oss ett typiskt leopardnäste.
Klippor och träd, perfekta utkiksplatser för skygga leopar-
der. Tyvärr håller de sig undan idag, och vi bestämmer oss
för att åka till Marafloden istället.

Där utspelar sig varje dag en migration i miniformat, när
gnuerna slänger sig i vattnet och simmar till andra sidan.
För att gräset verkar grönare där. Samtidigt tycker andra
gnuer, på andra sidan, att gräset är grönare här. Men för att

se spektaklet gäller det att inte ha bråttom. Gnuerna behö-
ver tid för att samla mod. I floden väntar hungriga krokodi-
ler på dagens skrovmål, och det är inte utan beslutsångest
som en gnu tar första steget.

När det väl händer finns ingen återvändo. 

plötsligt väller de klumpiga djuren över floden, och
stapplar upp på andra sidan. Det ser ut som en gigantisk
myrstig har bildats, när kön av hundratals, kanske tusentals
brölande gnuer rinner över kanten och ner i vattnet. En för-
svinner åt sidan och dras ner under ytan. Blir krokodilföda. 

Ett dussintal bilar står parkerade på vår sida floden, och
kameror med jätteobjektiv fångar dramatiken. På andra
sidan vattnet har några minibussar ställt sig i vägen för gnu-
erna och det klagas högljutt på komradion i min jeep. »Pro-
blem, problem«, säger min guide och suckar. Förarna på
andra sidan bryter mot parkens regler när de står i vägen
för djuren, som nu tvingas byta väg över floden. Så plötsligt
tar det tvärstopp. En gnu har fått kalla fötter och vägrar
hoppa i. Då stannar hela kön. Dags att börja om. Dags att
samla nytt mod. Efter några minuters gemensamt brölande
är det en som vågar ta första steget igen. Slänger sig modigt
i plurret och börjar simma mot andra sidan. Men – ser sig
om och upptäcker att ingen följer efter. Då vänder den sim-
mande gnun tillbaka igen. 

Gnuer är verkligen inte typen som vill skilja sig från
mängden. Inte sticka ut, inte vara annorlunda. Nej, det är
värsta dödssynden.

Några feta, coola flodhästar flyter nerför floden och ver-
kar småle åt spektaklet. 
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GUIDE | MASAI MARA/KENYA
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RESA DIT

KLM, Kenya Airways och British
Airways är några av de bolag som
flyger till Nairobi. Biljetterna kostar
från cirka 7000 kronor, men ofta
lite mer om det är högsäsong.
Ving har även charter till Masai
Mara och några andra nationalpar-
ker i kombination med en vistelse
vid kusten.

Masai Mara ligger ungefär 27

mil från Nairobi. Vägen är ganska
dålig och att åka bil eller buss tar
ungefär fyra–fem timmar. Flyg
från Wilson Airport tar cirka 45

minuter.
I safaripaketet ingår förstås

resan ända fram till hotellet, och
du brukar kunna välja mellan att
åka bil eller flyg till reservatet. Den
verkliga budgetresenären kan ta
en minibuss, matatu, från Nairobi
till centralorten Narok i Masai
Mara, där det går att byta för att
komma till Talek, som är närmaste
ort till några av anläggningarna.
Resan tlll Talek kostar cirka 65

kronor. Det finns dock anledning
att tänka över säkerheten –
minibussarna kan vara i dåligt
skick och överfulla med passagera-
re, även om säkerheten förbättrats
betydligt på senare år. 

SAFARI

Kostar mellan cirka 13 000 och 
25 000 kronor för paket med
flygresa, logi, helpension och flera
guidade turer i parken under
tre–fyra dagar. 

Juli–oktober är högsäsong. I
juli–augusti brukar den stora
migrationen äga rum, då stora
mängder djur vandrar in i Masai
Mara från Serengeti. För att vara
på plats och se de stora massorna
välla in över Marafloden är det bra
att boka i tid.

Under en safarivistelse åker
man vanligtvis på två guidade
turer i reservatet varje dag – en på
morgonen och en på eftermidda-
gen, och äter däremellan lunch
och vilar hemma på hotellet/
tältlägret. Gör man en heldagstur
får man med sig matsäck, som i
klassisk safarianda dukas upp i
skuggan av ett ballantineträd. 

Det bjuds ofta på underhållning
i form av massajdansare någon
gång under vistelsen, och det
finns en del aktiviteter som kan
köpas till – exempelvis ballongfärd
över savannen, en häftig upplevel-
se för den som kan hosta upp
cirka 2500 kronor.

MASAI MARA

Viltreservatet Masai Mara ligger i
det sydvästra hörnet av Kenya och
gränsar till Transmaradistriktet
och nationalparken Serengeti (den
senare i Tanzania). Reservatet är
ungefär 1 500 kvadratkilometer
stort och ligger mellan 1500 och
2170 meter över havet. Dagstem-
peraturen går sällan över 30

grader och på natten sällan under
15 grader. April-maj är normalt
regnperiod, och det brukar även
regna i november. 

Inträde till parken kostar 60

dollar per dag, vilket brukar vara
inbakat i priset för ett safaripaket.

Reservatet sköts av en lokal
myndighet och 19 procent av
intäkterna ska gå tillbaka det
lokala samhället. 

Allt fler massajer arrangerar
även safariturer på sin mark, strax
utanför det avgiftsbelagda
området, och kan på så sätt tjäna
pengar.

I Masai Mara finns mängder av
elefanter, antiloper, gnuer, zebror,
giraffer, hyenor och många andra
djur. Uppskattningsvis finns här
mellan 400 och 500 lejon, och de
är lätta att se. Ett tjugotal noshör-
ningar finns också, och man
hoppas de ska bli fler. 

ARRANGÖRER

Det finns en mängd safariarrangö-
rer i Masai Mara. Här är några
exempel:
Basecamp Explorer, exklusivt
tältläger som även driver flera

samhälls-projekt. Hittills det enda
boendet i Masai Mara som fått
guldgradering av ekoturistför-
eningen Eco Tourism Kenya. Bokas
genom Jambo Tours. 
Tel 08-24 00 55,

www.jambotours.se
JK Safaris, svensk arrangör med
ekoanpassad camp som samägs
med en massajby. Små turistgrup-
per och bra guider. 
Tel 08-457 16 90, 

www.jksafaris.se
Temaresor har paketresor till
Masai Mara och andra reservat i
Kenya, ibland i kombination med
strandvistelse. 
Tel. 0071-33 79 20.

www.temaresor.se.



Investera som en vinnare för framtiden!

•  Thenberg Macro Hedge + 6,4 %

•  Thenberg Nordic Hedge - 0,5 % 

•  Thenberg Hedge              - 5,1 %

•  Thenberg Fond-i-Fond    - 0,8 %

•  Thenberg Small Cap        - 2,0 %

•  Thenberg Eco Tech        + 0,5 %

www.thenbergfonder.se / info@thenbergfonder.

Kontakta oss så berättar vi mer

Stockholm  08-20 74 70/80

Göteborg   031-745 50 14

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde.

2008-08-19 Sedan årskiftet är index, OMXS, - 23,2 %
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SPARARE!

Aktieinvest FK AB är ett värdepappersbolag och pensionssparinstitut som står under Finansin-

spektionens tillsyn. Aktieinvest FK AB är ett helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksför-

bund. Tänk långsiktigt! Erfarenheten visar att aktier och fonder på längre sikt växer i värde, även 

om kursen varierar över kortare tid. Eftersom investeringar sker på egen risk är det viktigt att du 

bevakar värdeutvecklingen fortlöpande och agerar för att minska riskerna för förluster.

aktieinvest.se



Söker du en ”hantverkare” i en alltmer  
”industrialiserad” finansbransch?
Humle Kapitalförvaltning har en lång erfarenhet av att förvalta kapi-
tal på aktiemarknaden. Vi erbjuder en personlig förvaltningstjänst.

Kontakta oss gärna för ett personligt möte.

Humle Kapitalförvaltning har funnits i 11 
år och vi förvaltar drygt 7 mdr kr åt bl a 
privatpersoner, företag, stiftelser och kyrk-
liga församlingar. Vi är 17 anställda och har 
kontor vid Humlegården. Vår styrelseord-
förande heter Ulf Adelsohn.

www.humlekapital.se
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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 | 6 | BARNSPARANDE

Det finns ofta bättre alternativ än att sätta in
pengar i barnens namn. Föräldrar kan prioritera
nuet och spara gemensamt åt hela familjen. 18-
åringarna kan klara sig själva eller ärva när det är
dags att flytta hemifrån.

mer än hälften av alla svenska barn sparar i fonder,
påstår bankernas statistik. Insättningarna har ofta varit
10.000 kronor per år, fribeloppet för gåvor fram till decem-
ber 2004. Och barnsparande är förstås bingo för finansbran-
schen, som tjänar mest på långsiktigt sparande där avgifter-
na hinner dras många gånger.

Men det är sällan barnen själva har satt in pengarna. Och
är stora gåvor verkligen bra för barn?   

Det främsta argumentet för ”barnsparande” blev föråld-
rad i januari 2005 när arvs- och gåvoskatten togs bort. I dag
är det ofta onödigt krångligt att barnen själva äger sparan-
det, eftersom förvaltningen då blir mer besvärlig för de
vuxna. En gåva när barnen faktiskt behöver pengar till
något vettigt är enklare och säkrare.

lära sig spara. Ett annat vanligt argument påstår att det
är bra att barnen lär sig om pengar och ekonomi genom att
ha ett eget sparande. Fast om släktingar har satt in stora
belopp under många år, så kanske effekten blir den motsat-
ta? Kontrasten mellan fondbolagets årsbesked och den lilla
månadspengen blir kanske orimligt stor: ”Jag har över
100.000 i fondsparande, så vad spelar det för roll om jag spa-
rar min 100-lapp eller köper godis?” 

Ofta är det äldre släktingar med god ekonomi som vill
bygga upp ett startkapital till sina barnbarn eller syskon-
barn. Men det är även vanligt att föräldrar sätter in barnbi-
draget i fonder varje månad, för att barnen ska ha pengar
till utbildning eller bostad när de flyttar hemifrån. 

Om föräldrarna har bra inkomster så är det förstås rim-
ligt att familjen inte behöver konsumera barnbidragen. Men
barnen har även andra behov, framför allt att få tid tillsam-
mans med sina föräldrar.

barnens behov i dag. Ett tänkvärt alternativ till att spara
barnbidragen är därför att gå ned i arbetstid. Fler barn ger
så klart större möjlighet att växla pengar mot tid och i en
familj med tre barn är barnbidragen tillsammans 3604 kro-
nor per månad. Med en heltidslön på 21.000 kronor per

LÅT 18-ÅRINGARNA
KLARA SIG SJÄLVA

�



Det är spännande att göra affärer med ett företag man 
inte har riktig koll på. Det kan sluta hur som helst.  
   Den som föredrar trygga affärer gör kostnadsfritt en kon-
troll i Näringslivsregistret för att se om företaget existerar.  
   Blir du webbkund hos Näringslivsregistret eller European 
Business Register kan du dessutom se detaljerade uppgifter 
om företaget. 

Om det nu existerar ... 

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

FR
YK

LU
N

D
S,

 F
O

TO
: O

LL
E 

M
EL

KE
RH

ED



Du är inte ensam om att hitta på svep-
skäl för att slippa ta tag i din privat-
ekonomi. Men nu är svepskälens 
tid förbi! Hos oss får du en egen 

pension.

Svepskäl nr. 12
Leka med bilar Om PPA

PPA är ett rådgivningsföretag som ägs av 
 Söderberg & Partners och SalusAnsvar. Vi 
 erbjuder privatpersoner, medlemmar i orga-

baserar våra råd på Söderberg & Partners 
marknads ledande oberoende analys.
Varmt välkommen till PPA!

telefon: 08-562 925 00   webb: www.ppa.nu

Personlig  
Finansiell Rådgivning

www.legally-yours.se

månad motsvarar det, justerat för normal kommunalskatt,
att gå ned i tid från 100 till 75 procent. 

Valet står då mellan att spara barnbidragen och två tim-
mar per arbetsdag mer tillsammans med barnen. Kanske är
de små barnens behov viktigare, medan 18-åringarna kan
klara sig utan sparkapital?

Om heltidslönen är högre så är även marginalskatten
högre, vilket betyder att barnbidragen fortsätter att räcka
till många timmar per vecka. När heltidslönen är 37.000 kro-
nor så motsvarar tre barnbidrag en minskning av arbetsti-
den med 20 procent, eller 8 timmar per vecka. 

Ytterligare ett alternativ är ett gemensamt sparande för
hela familjen, som prioriterar de närmaste åren. Barnfamil-
jens behov kan vara en större bostad, resor eller gemensam-
ma fritidsaktiviteter som ökar trivsel och samhörighet i
familjen. Åtminstone är det viktigt att göra ett medvetet val
mellan vuxna barns behov långt in i framtiden och famil-
jens livskvalitet de närmaste åren.

flytta hemifrån. Ett annat vanligt argument för barnspa-
rande är att det är viktigt att ha ett sparkapital när man flyt-
tar hemifrån. I storstäderna behövs pengar för att kunna
köpa en lägenhet. De underliggande motiven varierar nog
mellan överbeskyddande ”curling” och rädsla för bråk. 

Men det finns andra sätt att få loss pengar när barnen
ska flytta hemifrån. Föräldrar som bor i bostadsrätt eller
villa kan rimligen räkna med värdestegring under alla år
barnen växer upp, som ger utrymme att öka belåningen. 

Fast störst och mest logisk är utrymmet att flytta kapital
från generationen ovanför. Numera har föräldrar i de flesta
fall passerat 30 år när första barnet föds och barnen bor nor-
malt hemma till efter att de fyllt 20 år. Det betyder att far-
och morföräldrar är uppåt 80 år gamla när barnbarnen flyt-
tar hemifrån. 80 är nära svensk medellivslängd – vilket rent
krasst betyder att det är rimligt att räkna med arv.

18 år. Fundera också på vad som kommer att hända när
barnen fyller 18 år. Det är inte alltid en bra ålder att plötsligt
få bestämma helt själv över en större summa pengar. Kans-
ke försvinner allt på en charterresa eller en sportbil som blir
en mardröm att försäkra. För att behålla kontrollen kan
givaren vid insättningen skriva ett gåvobrev och anger vill-
kor för uttag. Men säkrare är nog att vänta med gåvan till
rätt tillfälle.

För den äldre generationen är det viktigt att skriva ett
testamente om man vill prioritera barnbarn eller andra som
inte har en laglott. För att minska risken för osämja mellan
släktingar kan det vara klokt att dokumentera alla större
gåvor och kanske även informera om att det finns ett testa-
mente som tar hänsyn till tidigare gåvor.

Speciella omständigheter eller planer gör förstås ibland
att barnsparande är en bra lösning. Men det betyder inte att
reklam eller grupptryck från ”alla andra har” ska bestämma. 

Tänk igenom vad som är viktigast för att barnen ska må
bra och bli väl förberedda för att stå på egna ben. Ofta är tid
och omsorg viktigare än pengar.
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18 år är inte alltid en bra ålder att plötsligt få bestämma
helt själv över en större summa pengar. Kanske försvinner
allt på en charterresa eller en sportbil som blir en mardröm
att försäkra.
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christer lingström,

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

MAT | SVENSKA TRADITIONER
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ARRAKSÅS: 
6–8 portioner

2 1/2 dl matlagningsgrädde
5 äggulor
2–3 msk socker
1 dl arrak

Koka upp matlagningsgrädden och låt svalna.
Vispa äggulor och socker vitt och pösigt.
Smaksätt med arraken. Vispa ner alltsammans i
den avsvalnade grädden och sjud upp igen
under visp ning tills såsen tjocknar och blir
krämig som en vaniljsås. Den får inte koka, då
grynar den sig, dvs. äggulorna koagulerar. Dra
kastrullen från värmen och vispa i såsen då och
då medan den svalnar. Den är god att servera
ljummen till den kalla kaffemoussen.

anm. Om man inte hittar arrak, kan man ta
punsch istället.

Christer Lingström firar in
hösten med rökt lax – och med
löjromssås.

– Om du har möjlighet, så
rök fisken själv. Det luktar ju
ljuvligt! säger han.

christer Lingström serverar fisken
– rökt lax eller röding – med press-
gurka och kokt potatis. Såsen kryddar
han med gräslök, dill och dijonsenap.

– Har du möjlighet, rök fisk själv.
En rök kostar bara några hundra
kronor och enkel att använda. Men
storstadsbor får gå till fiskhandlaren i
stället.

Som dessert rekommenderar han
en kaffemousse.

– Smakerna gifter sig perfekt! 
Han konstaterar att kaffe är

”Sveriges nationalfryck”.
– Men många har ju svårt att

somna efter att de druckit kaffe. Då
kan en sån här mousse vara ett alter-
nativ. Och är man riktigt full i fan kan
man ta en konjak till.

Nyligen har Christer Lingström
upptäckt lattetrenden.

– Jag har faktiskt börjat dricka det
de sista dagarna. Det är larvigt gott! 

Hur kommer det sig att det dröjt så
länge?
– I min yrkesroll utsätts jag för trender
hela tiden. Det tar ett tag innan man
landar med allting. Vinsidan, till exem-
pel, där händer det saker hela tiden.

KAFFEMOUSSE
Svenskarna är ett kaffedrickande folk och en
måltid utan kaffe känns främmande. Därför föll
valet att här servera kaffet i form av en mousse.
Receptet är från mitten av 1800-talet. 

6 –8 portioner

1 dl strösocker
3 äggulor
1/2 dl bryggt kaffe (starkt)
260 g mjölkchoklad (smält)
4 dl vispgrädde

Vispa socker, äggula och kaffe i en kastrull på
spisen till 80° eller tills blandningen börjar
tjockna. Tillsätt sedan mjölkchokladen och vispa
runt. Låt svalna något. Vispa grädden, vänd ner
den i smeten och blanda väl med slicke pott. Häll
upp i kaffekoppar och ställ kallt 2 timmar.
Servera med arraksås.

SMAKER SOM GIFTER SIG

Småkakor är en av mina hobbies. Och
småkakor är ett bra alternativ till desserter.
Man kan förbereda dem veckovis innan
gästerna kommer. Och det är avstressan-
de att ställa sig och baka, det är inte
många som unnar sig den lyxen.



Legally yours � 4 � 2008 71www.legally-yours.se

i juni släpptes 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
traditionella svenska
köket och publiceras även
översatt till engelska och
tyska.

4 portioner

2 dl gräddfil eller crème fraiche
1/2 dl majonnäs
3 msk finklippt gräslök och dill
2 msk dijonsenap
löjrom
salt och peppar

Allt blandas.
Serveras med kokt potatis och
pressgurka till rökt lax eller röding.

PRESSGURKA
1 liten gurka
1 msk salt
1/2 dl ättiksprit (12%)
2 dl vatten
1 1/4 dl socker
1 dl finhackad persilja

Skala gurkan till hälften så att den
blir grönrandig på längden. Skiva
den tunt. Salta och lägg gurkan i
press mellan två flata tallrikar i 1
timme. Slå av saften som bildats.
Rör ihop ättiksprit, vatten och
socker. Lägg i gurkan och persiljan.

SÅS TILL RÖKT LAX ELLER RÖKT RÖDING



www.legally-yours.se72 Legally yours � 4 � 2008

peter axelsson

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

VIN | NYA VÄRLDEN

HÖG KLASS FRÅN
NYA VÄRLDEN
Vinvärlden brukar delas in i länder från gamla
respektive nya världen. Till den gamla världen hör
vinländerna i Europa. Till den nya världen räknas
de andra vinproducerande länderna. Australien
och Nya Zeeland är två av dem och här framställs
ett flertal högklassiga viner.

när kapten arthur philips 1788 kom till Australien, som
då var en engelsk koloni, hade han förutom ett antal perso-
ner som skulle avtjäna straff även med sig vinstockar som
planterades i närheten av det vi idag känner som Sydney.
Men det visade sig snart att trakten kring Sydney var allde-
les för fuktigt för vinodling. Kaptenen som efter ett tag bli-
vit Australiens förste guvernör försökte sig då istället på att
plantera rankor vi sitt residens norr om Sydney men inte
heller det visade sig vara den bästa platsen.

Istället var det en man från whiskylandet Skottland som
fick ordning på vinodlingarna. Skotten James Busby åkte
runt i Europa och studerade vin innan han med hjälp av
bidrag från engelska staten begav sig till Australien där han
1825 lät anlägga den förstariktiga vingården i lan-
det – Kirkton Estate. Den låg i Hunter Valley 16
mil norr om Sydney.

Under 1800-talet spred sig sedan vinodlingar-
na runt om i landet och i dag hittar vi vinstockar i
framför allt Western Australia, South Australia,
Victoria, New South Wales och Tasmanien.

Australien är nästan lika stort som USA och
klimatet varierar. Generellt kan dock sägas att
det ofta är nödvändigt med konstbevattning i
de södra delarna medan man i norr ofta har
problem med för mycket vatten ovanifrån.

Alla typer av viner framställs på denna
kontinent och här återfinns ett flertal av de
druvor som finns i den gamla världen. Bland
de blå druvorna är det Syrah, eller som den
kallas här, Shiraz, tillsammans med Cabernet
Sauvignon och Merlot populärast. Blanding-
en Shiraz och Cabernet Sauvignon har gått
hem runt om i världen.

nr vin pris betyg

98863 Tim Adams Riesling 2007 139 kr §§§(§)
98923 St Hallet Eden Valley Riesling 2007 155 kr §§§§
97690 Cuttaway Hills Estate Pinot Noir 2006 97 kr §§§
98935 Wither Hills Pinot Noir 2006 249 kr §§§§(§)
6406 Tahbilk Marsanne 2005 90 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

NYA VÄRLDEN



www.legally-yours.se

Bland de gröna druvorna är Chardonnay den
viktigaste men om jag själv får välja så tycker jag
att Riesling är den mest spännande druvan. Den
kom hit tillsammans med tyska immigranter. 

I september släpps på monopolet ett par rik-
tigt bra och prisvärda rieslingviner. Från Clare
Valley kommer tim adams riesling (årgång
2007). Doften är medelstor med klassiska pet-
roleumdrag samt med toner av äpplen. Sma-
ken är medelfyllig, lite fet med fin hög syra
och balanserad frukt. Det andra vinet kom-
mer från Eden Valley och kommer också det
från 2007. st hallet eden valley ries-

ling har en stor doft som är finstämd med
toner av petroleum och gröna äpplen. Sma-
ken är medelfyllig, ung, frisk och balanserad
med bra struktur.

Jag vill också slå ett slag för producenten
tahbilks marsanne (druvan
Marsanne är mer känd som en av

de gröna i rhônedalen). Det här är ett vin som kan
lagras med behag. För närvarande är det årgång
2005 som finns på bolaget. Det är ett vin som dof-
tar bivax, honung och aprikos. Smaken är
medelfyllig med hög syra, fet struktur. 

förmodligen kan vi tacka religionen

för att vinrankan kom till Nya Zeeland. Det
var missionären Samuel Marsden som 1819
förde vinrankan till och planterade den i lan-
det. 

Under 1800-talet fick många vinhus lägga
ned den verksamhet de startat. Detta berodde
till stor del på att de som höll i vinframställ-
ningen, liksom i Australien, var engelsmän.
De hade större vana av att dricka vin än att
framställa det.

På 1900-talet kom italienare till Nya Zee-
land och de förde med sig vinkunskaper hemifrån. Vinod-
lingarna spred sig sedan och runt 1960-talet var odlingsarea-
len omkring 800 hektar. I dag har den ökat till cirka 20 000
hektar.

Nya Zeeland består av den norra och södra ön. De bästa
vinerna anses komma från den norra öns östra sida och den
södra öns nordspets. Landet kan skryta med att det har värl-
dens sydligaste vinodlingar. Från den sträcker sig odlingar-
na 160 mil norrut och på den vägen finns ett en stor varia-
tion av jordmån och klimat.

Tyska gröna druvsorter dominerade till en början men i
dag torde det vara Sauvignon Blanc som är den mest kända
och också bästa bland de gröna druvorna.

Bland de blå druvorna dominerar Pinot Noir och jag
tycker att det är här som denna druva ger viner som emel-
lanåt ger riktigt bra viner och i september kommer ett par

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
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Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor.

www.pernod-ricard-sweden.com

6311 99kr

”Ett lysande 
vin från 

en pålitlig 
producent.” 

 
Camilla Settlin och 

Ulrika Karlsson. 
Aftonbladet 28/12 2007.

www.legally-yours.se

VIN | NYA VÄRLDEN

Alkohol 
är beroende-
framkallande

Ravenswood Vintners Blend 2005
Alk: 13,5%   Strl: 75 cl   
Art nr: 26001   Pris: 99:–

sådana. cuttaway hills estate pinot noir

(årgång 2006) har en stor och kryddig doft
med inslag av hallon och violer. Smaken är
medelfyllig, varm och aningen syl-
tigt (vilket dock ej stör) och balan-
serad. Ett riktigt prisvärt vin. Det
andra, något dyrare vinet, heter
wither hills pinot noir

(2006) och här har vi ett vin med
stor, kryddig doft och också det
med inslag av hallon och vio-
ler. Smaken är medelfyllig,
med frisk fin syra (typiskt för
Pinot Noir) och trevlig frukt.
Ett balanserat vin.

Vilken tur att man en gång i världen
förde med sig fångar till kolonier och att det
fanns de som missionerade i världen. För
utan dem kanske vi inte hade haft viner
från nya världen?

�
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Syndigt 
gott 

Sällskaps-
vin

7 Deadly Zins 2005 | Kalifornien, USA | Artikelnr: 6690 | Pris: 99 kr | 15%vol.

janake wine group AB | Lindetorpsvägen 17 | 121 63 Johanneshov | www.janake.se

Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet
76 Legally yours � 4 � 2008 www.legally-yours.se

sätten att förvara vin har haft stor betydelse under
vinets historia. Den verkliga framgången kom under 1600-
talet då glasflaskan började användas. Tillsammans med kor-
ken kunde man nu börja lagra viner under lång tid. Och stor-
leken på flaskan har också rönt stort intresse.

Vinets fiende nummer ett är luft. Mängden
syre påverkar vinets utveckling och ju mer
syre ett vin utsätts för desto fortare går det
med omvandlingen från vin till vinäger. Det
var under Louis Pasteurs tid som detta blev ett
känt faktum, även om romarna förmodligen
hade det på känn eftersom de förslöt sina
amforer med vax och kork.

På 1900-talet började man använda rostfritt
stål, cement, porslin och annat för att förvara
och lagra vin. Vi fick också bag in box. Men det
bästa förvarings- och lagringssättet för vin är
och förblir glasflaskan. Men hur är det då med
storleken? Klarar en större flaska längre lagring än en
helflaska. Och blir vinet bättre?

Om vi börjar med att titta på vilka storlekar som finns
kan vi konstatera att det finns en uppsjö storlekar. I till
exempel Bordeaux finns följande storlekar på flaskorna
(bortsett från halv- och helflaskor): magnum  rymmer 1,5
liter, dubbelmagnum innehåller dubbelt så mycket, i en jero-
beam finns det 4,5 liter och har man fått en flaska som rym-
mer 6 liter är man lycklig ägare till en impérial.

I Champagne är urvalet större. Här finns det, förutom
halv-och helflaskor ytterligare sju storlekar att välja bland.
”Man jagar rätt mycket sill bakom Norge” är en bra ramsa
att lära sig utantill om man vill briljera bland sina vänner

10 | FÖRVARINGVinskolaPeters 

STORLEKEN HAR BETYDELSE
och visa att man kan alla flaskstorlekar i bubbeldistriktet.
Magnum innehåller 1,5 liter, jerobeam 3 liter, rehabeam 4,5
liter, metusalem 6 liter, salmanassar 9 liter, baltasar 12 liter
och störst är nebukadnessar där hela 15 liter champagne

finns för den törstige.
Är det då någon skillnad på vinet beroende

på vilken storlek det är på flaskan. Som i allt
vad det gäller vin pågår naturligtvis en debatt
även här. Min personliga erfarenhet hänför sig
framför allt till jämförelsen mellan helflaskor
och magnumbuteljer. 

Och jag måste säga att jag är av den uppfatt-
ningen att vinerna utvecklas olika beroende på
storleken. Större är bättre än mindre och mag-
numflaskor är enligt mitt förmenande nog det
bästa sättet som finns för att förvara ett vin. I
en magnumbutelj utvecklas vinet långsammare
och det ger många gånger helt andra nyanser

och upplevelser än ett vin i helbutelj. 
Prova gärna champagnen 7351 delamotte brut. En

helbutelj kostar 249 kronor och magnumbuteljen 519 kro-
nor. Ett mycket prisvärt rött vin och där man kan jämföra
hur vinet skiljer sig och utvecklas olika i hel- respektive mag-
numbutelj är 2574 periquita från Portugal. Helflaskan kos-
tar 65 kronor och magnumbuteljen 123 riksdaler. Köp ett
antal flaskor. Prova någon nu och som vanligt rekommende-
rar jag att ni provar vinerna även efter några års lagring.

Jag vågar utlova spännande upplevelser. Och någon klok
person har också sagt följande kloka ord om Champagne: ”
en magnumflaska är lagom för två om det bara är en som
dricker den”.   

’’En magnum-
flaska är lagom
för två om det
bara är en som
dricker den.



Jag skulle beskriva min stil som feminin 
med en klassisk twist. Jag väljer ECCO®

-skor eftersom de är sköna och snygga 
och det fi nns alltid en modell som passar 
mina fötter och min livsstil.

Mina ECCO heter Emmen.

ECCO Sverige AB • ecco.se
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FOLK TROR 
ATT JAG HAR HITTAT 

GREJERNA

KULTUR | KONST & JURIDIK

’’
Advokat ställs 
ut på museum
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Jan Sandegren, advokat i Eskilstuna,  kallar
sitt konstnärskap för ”en slags sjukdom”.

I somras ställdes hans verk ut på konst-
museum.

– Jag är ju egentligen en omöjlighet. Jag
tror inte att det har funnits någon advokat 
i världshistorien som kunnat åstadkomma
något sånt här.

det första verket

färdigställde han redan
som 13-åring. Sedan dess
har Jan Sandegren fortsatt
att skapa – men kraven
från omvärlden fick
honom på tidigt 1960-tal
att sätta juridiken före
konsten.

– När jag hade tagit
studenten blev den sociala
pressen för hård. Jag var
kär i en tjej från en aristo-
kratisk familj, de kunde
inte tänka sig att hon skulle
vara tillsammans med en
konstnär, säger han.

– Så då gick jag och
köpte en lagbok. Den var

så dyr att när det sedan
pajade med den där bru-
den så jag var tvungen att
läsa juridik i alla fall.

Under studieåren sjönk
konsten ner i bakgrunden.
1968  blev han i stället
djupt engagerad i politi-
ken. 

– Till exempel skrev jag
en bok, ”Arbetarklassen
och de förtryckta folken”.
Den handlade om den
nationella och koloniala
frågan inom arbetarrörel-
sen, från Marx och framåt.
Genom att skriva  kunde
jag fortfarande få utlopp
för min kreativa sida. �

TEXT PETER JOHANSSON    FOTO JONTE WENTZEL
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efter utbildningen fick
han en tingsplats vid
Stockholms tingsrätt. 

1973, i samband med
en demonstration mot
Vietnamkriget, inträffade
en händelse som Jan San-
degren anser har påverkat
resten av hans yrkesliv. 

– Jag var demonstra-
tionsvakt när jag stötte på
några väldigt provoceran-
de typer längst fram på
trottoaren. Det slutade
med att de slängde in mig i
en bil. ”Nu är det slut”
tänkte jag. Men det visade
sig att de var civilpoliser.
Det hade jag ingen aning
om. Jag fördes till arresten
precis bredvid tingsätten,
min arbetsplats.

Jan Sandegren dömdes
till böter för missfirmelse
mot tjänsteman och våld-
samt motstånd.

– När jag gick en trappa
ner för att bli dömd så sa
min chefsrådman ”Stå på
dig!”. Jag var oskyldig men
blev svartlistad. När jag
sedan började söka jobb så
fick jag inget. 

han flyttade tillbaka till
barndomsstaden Eskilstu-
na. Samma sak där: tings-
rätten, Åklagarmyndighe-
ten, kommunen, alla
hänvisade de till att lediga
jobb tillsatts efter ”intern
rekrytering”.

– Först kopplade jag
inte. Tänkte att det var
taskig arbetsmarknad och
fick dåligt självförtroende.
Först i efterhand förstod
jag att det berodde på den
där domen. När jag tog del
av förundersökningen såg
jag att ett exemplar hade
skickats till Rsp Säk. 

– Men jag beklagar mig
inte över det där. Den som
sig i leken ger, den får
leken tåla. Men visst har
domen haft betydelse för
vad jag har blivit inom
juridiken.

jan sandegren skolade
om sig till snickare. Efter
några år fick han dock ett
juristjobb – på allmänna
advokatbyrån i Eskilstuna.
Där har han blivit kvar
fram till idag. Under tiden
fortsatte han med konsten.
Han varvade målningar
med skulpturer, fotomon-
tage, teckningar och instal-
lationer. 

– Det blev någonting
som jag bara måste göra.
Det är en slags sjukdom jag
har. Eller i alla fall en
mental egenhet.

– Man måste kunna se
ett konstverk på olika sätt.
Innan jag fått en målning
dithän att man kan bli
svävande i ovisshet om vad
det egentligen gäller så är
det inget bra konstverk.

Han visar runt i utställ-
ningshallen på konstmuse-
et i Eskilstuna. Under hela
sommaren visades ett stort
antal av hans verk, från 60-
talet och fram till i dag.
Tavlorna har ofta diagona-
la eller vertikala mönster.

– Sen har jag gjort
många mer spontana �

"Den här heter "Vårkänslor".
Den ska inte visa något annat
än ren, skär lycka. Det är han
och hon, de har tagit vårens
första bad i sjön och tycker att
allting är underbart". 
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Det slutade med att de slängde in mig i en bil.
”Nu är det slut” tänkte jag. Men det visade sig
att de var civilpoliser. ’’
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"Den här skulpturen är
gjord av en gammal lampfot
och heter "Lille Salvador och
strålen". Jag träffade Salva-
dor Dali 1962, knackade på
hemma hos honom i Port
Lligat vid Spaniens nordväst-
ra kust."

"Ett självporträtt. När
jag plockat långkal-
songerna ur tvättma-
skinen och precis
skulle skaka till dem
så insåg jag att det är
precis så där man
börjar se ut".

"Den här kallar jag
"Venus födelse". Fjäll-
vandringsstav med
rotborste, ingniden med
en blandning av tjärna
och linolja och ett kaffe-
fat solkat med samma
färgblandning."

Jan Sandegren målningar har
ofta geometriska mönster.

"En detalj ur "Funny building".
Skulpturen visar två små barn som
och pekar upp mot en byggnad.
"Vilket konstigt hus" säger de till
varandra. "Det har nog något m,ed
terrorism att göra".

grejer, ofta är de personliga
eller politiska.

Han stannar framför en
installation bestående av
symmetriskt upphängda
ramar fyllda av gula post it-
lappar.

– Den här har med advo-
katjobbet att göra. Jag bestäm-
de en dag att jag skulle spara
alla post it-lappar i stället för
att slänga dem i papperskor-
gen.

Lapparna innehåller
omstuvade ord, enklare teck-
ningar och datum. Uppma-
ningar av typen ”Hämta
videon!” och ”Ring Staffan B!”.

– Jag hade en rätt stormig
relation med en brud under
den där tiden. Det kan vara
lite porrigt här och där också.
Här avslöjas nog mycket, om
man börjar fingranska instal-
lationen, upplyser Jan Sandeg-
ren.

Utställningen slutade med
att konstmuseet köpte åtta av
hans verk.

– Jag tror inte att det finns
någon annan konstnär som är
så välrepresenterad hos dem.
Sen ska många gallerister och
museifolk ha varit där och
blivit mycket imponerade.

Jan Sandegren tycker att
titeln på utställningen, ”Tve-
syn”, sammanfattar mer än
enbart hans konstnärskap. 

– Är man advokat så finns
det absolut en tvesyn. Kam-
pen mellan motsatser, tes och
antites.
Juridiken och konsten 
– ser du det som en 
”tvesyn” i ditt eget liv?
– Ja, det är ju naturligtvis en
monumental tvesyn. Jag är ju
egentligen en omöjlighet. Jag
tror inte att det har funnits
någon advokat i världshistori-
en som kunnat åstadkomma
något sånt här. Det låter som
självskryt, men jag vet att det
är så. Folk tror nästan att jag
har hittat de här grejerna
någon annanstans. De fattar
inte hur jag haft tid att göra
dem. Men jag jobbar jämt, det
är förklaringen.



Vorsprung durch Technik www.audi.se

Nya Audi A3.
          Ren prestanda.
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Utöver ett sportigare yttre och inre, innehåller nya Audi A3 många 

tekniska nyheter. Till exempel får den tidigare miljöbilsklassade 

1.9 TDI-motorn nu sällskap av en 1.6 liters motor för etanoldrift; 

i båda fallen får du 10.000 kr i premie av staten. Och oavsett 

vilken bränsleteknik du väljer får du alltid en bil som utvinner mer 

kraft ur varje droppe bränsle. Beroende på motoralternativ går 

nya Audi A3 att via tillval få med bland annat den nya sjustegade växellådan 

S-tronic med dubbla kopplingar och det anpassningsbara stötdämparsystemet 

Audi Magnetic Ride. Fler nyheter hittar du på audi.se.  Välkommen in till din Audi-

återförsäljare och provkör de renaste bevisen på Vorsprung durch Technik. 

 A3 1.9 TDI e från ca

199.700kr
 Sportback 8.500 kr

Leasing:

fr 1.495/mån*

Förmånsvärde:

fr 1.550/mån*

 A3 1.6 e (E85) från ca

181.900kr
 Sportback 8.500 kr

Leasing:

fr 1.355/mån*

Förmånsvärde:

fr 1.458/mån*

Audi_Legally-Yours_210x297_A3_E-Power_Fram.indd   1 08-08-20   12.36.17





30 världsspråk i din dator

ERBJUDANDE! Våra kurser i elva av de största världsspråken har uppdaterats till Version 3. 
Nytt gränssnitt och massor av nya funktioner. Just nu erbjuder vi dig att köpa två eller fler 
nivåer av något av dessa språk till kraftigt rabatterat pris.
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LITTERATUR | TIPS

Affärsjuridik

Ansvarsfrihet 2u
Av Carl Svernlöv
norstedts juridik

� Boken
behandlar
frågeställning-
ar kring det
ansvarsfrihets-
beslut som
årligen skall
fattas vid
årsstämman i alla svenska
aktiebolag. Utifrån ett interna-
tionellt, komparativt perspek-
tiv undersöks ansvarsfrihetsin-
stitutet i detalj, inklusive dess
rättsverkningar och omfatt-
ning i såväl tid som person-
krets samt de viktiga undantag
från meddelad ansvarsfrihet
som följer av lag och praxis.

Arbetsrätt

Arbetsrätt och 
Förhandling 5u
Av Lars Åhnberg
lars åhnberg ab

� En introduk-
tion till arbets-
rättens grund-
regler om
förhandlingar
och avtal -
med förhand-
lingstips och
råd. Lagtext till medbestäm-
mandelagen finns som bilaga i
aktuell lydelse 1 januari 2008.

Arbetsmiljölagen 14u
Av Hans Gullberg 
norstedts juridik

� Ger en samlad, uppdaterad
översikt av regelverket även på
närliggande områden inom
socialrätt, arbetsrätt, bygg-
nadsrätt och säkerhet. 

Fastighetsrätt

Bostadshyresavtal 
i praktiken 2u
Av Nils Larsson, Stieg Synnerg-
ren med flera
norstedts juridik

� En handbok som beskriver
alla de situationer som hyres-
värdar och hyresgäster ställs
inför, inte minst i tvister. Boken
är disponerad efter de huvud-
områden som parterna
arbetar med. 

Immaterialrätt

Immaterialrättens 
grunder 2u
Av Pia Rehncrona Valentin
studentlitteratur

� I denna bok
presenteras de
centrala
delarna inom
immaterialrät-
ten. Den andra
upplagan är
uppdaterad
med ny lagstiftning och
nytillkomna rättsfall.

Offentlig rätt

Handikapplagen LSS 6u
Av Karl Grunewald och 
Carl Leczinsky
norstedts juridik

� Boken tar
upp lagar med
specialmotive-
ringar, handi-
kapputred-
ningen och
förarbeten,
allmänna råd
och föreskrifter från Socialsty-
relsen samt allmänna råd från
Riksförsäkringsverket.

Processrätt

Rättegångshinder
Av Roberth Nordh
iustus förlag

� Behandlar
de vanligaste
rättegångs-
hindren i
svensk rätt.
Det är fråga
om formen för
talans väckan-
de, rättens behörighet, förhål-
landen knutna till parterna
samt omständigheter hänförli-
ga till den sak talan rör.

LEX – Straff- 
och processrätt
Av Mikael Pauli med flera
gleerups 

� Boken är en introduktion till

straff- och
processrätten.
Första delen
behandlar
brottsförut-
sättningarna
och brottspå-
följderna. I andra delen beskrivs
både straff- och civilprocessen.

Förhör 3u
Av Thomas Bring, 
Christian Diesen med flera
norstedts juridik

� Ger en praktisk vägledning
när det gäller
förhörsregler
och förhörstek-
nik, såväl
beträffande
förundersök-
ning som
huvudförhand-
ling i brottmål och tvistemål.
Särskilt fokus läggs på
gränsdragningen mellan tillåtna
och otillåtna frågor, på korsför-
hör och modern förhörsledning.

Rättsmedlen 12u
Av Per Olof Ekelöf
och Henrik Edelstam
iustus

� En kortfattad
lärobok om
rättegångsför-
farandet i
hovrätterna
och HD.
Framställning-
en är nästan
helt koncentrerad till reglerna i
rättegångsbalken. 

IUSTUS
FÖRLAG

roberth nordh

PRAKTISK PROCESS  V

RÄTTEGÅNGSHINDER
forum, talerätt, åtalsrätt, 
litispendens m.m.

Per Olof Ekelöf & Henrik Edelstam

Rättsmedlen
12 Upplagan

Rä
dl



Peter Fitger, professor och författare  

till kommentarerna till rättegångsbalken  

och lagen om domstolsärenden  

– numera även delar av Zeteo.

Zeteo
TM 

samlar mer. 

Vi blir aldrig klara med Zeteo, vårt arbetsverktyg på 

internet. Redan idag imponerar det omfattande och 

kvalificerade innehållet på allt fler svenska jurister, 

men mer tillkommer hela tiden. Djupa lagkommen- 

tarer av de främsta experterna och mycket annat. 

Zeteos djup och bredd är utan konkurrens.

Det du finner i Zeteo hjälper det kraftfulla rätts-

utredningsverktyget dig att samla ihop. Med ett klick 

sparar du relevanta textstycken i takt med att du hittar 

dem. Resultatet blir ett överskådligt dokument med 

exakt det material du behöver.

Kom och hälsa på din bästa vän på www.nj.se

För mer information ring 08-690 96 80

kundservice@nj.se   www.nj.se

Juristens bästa vän växer  
på djupet och bredden.     
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Finansmarknadens
regelsamlingar

Uppdaterat innehåll för 2008/2009

Bank & Försäkring
Detta är samlingsverket för bank-, kredit- och försäk-
ringsområdena. Här hittar du både lagregleringen och
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Börs
Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. 
Här hittar du t.ex. den nya koden, OMX och VPCs 
nya regelverk samt EU-regler.

Värdepapper
Samlingsverket för värdepappershandel. Här hittar du
lagregler, EU-regler, Finansinspektionens föreskrifter
samt självregleringen från Svenska Fondhandlare-
föreningen, SwedSec och Fondbolagens Förening.

Priser
En regelsamling ................................................... 550 kr

Två olika regelsamlingar ..................................... 1.000 kr

Samtliga tre regelsamlingar ................................. 1.450 kr

(Moms och porto tillkommer.)

Beställning
Beställ på vår hemsida eller kontakta vår kundservice:

Hemsida: www.farsrsforlag.se

Telefon: 08-506 112 60

E-post: order @farsrsforlag.se

Nya
uppdaterade

upplagor!

Referensverk

Finna rätt 10u
Av Ulf Bernitz med flera 
norstedts juridik

� Beskriver juridikens källma-
terial och juristens arbetsme-
toder för att skaffa sig infor-
mation. Orienterar också om
EG-rättens källor och doku-
mentation samt om juridisk
information i digital form. 

Juridisk engelska 3u
Av Carl Svernlöv
norstedts juridik

� Ger praktisk
handledning i
att uttrycka sig
korrekt i skrift
på engelska,
och riktar sig
till alla som
arbetar med
juridik på engelska på advokat-
och revisionsbyråer, företag
och myndigheter. Med ett helt
nytt kapitel som behandlar
engelska i e-post.

Skadestånds-
rätt

Skadeståndslagen 3u
Av Bertil Bengtsson 
och Erland Strömbäck
norstedts juridik

� Den nya
upplagan,
aktualiserad
fram till maj
2008, har
kompletterats
med redogö-
relser för ny
domstols- och försäkringsprax-
is samt beaktat ny lagstiftning
och ny litteratur.

Politik

I väntan på Mona Sahlin
Av Christer Isaksson
prisma

� Socialdemokraternas
partiledare – och spelet
bakom hennes väg till makten

– beskrivs av
den rutinerade
politiska
reportern
Christer
Isaksson.

Samhälle

Blackwater
Av Jeremy Scahill
norstedts

� Blackwater
är den priva-
tägda armé
som av den
amerikanska
regeringen
fått kontrakt
värda flera
miljarder kronor. I boken
skildras hur företaget växt
fram – och dess förankring i
den kristna högern. 

Historia

Mussolini
Av Göran Hägg 
norstedts

� Göran Hägg
berättar om
hur den
italienske
fascistledaren
tog makten – och hur han
efter hand blev allt mer
allierad med Adolf Hitler.

Kodnamn Mikael
Av Tomas Bresky
ordfront

� Granskning
av 1950-talets
Enbomaffär –
Sveriges hittills
största spion-
mål – där sex
personer
dömdes till
hårda fängelsestraff.
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Advokaterna Per E
Samuelson och Lena
Ebervall romandebute-
rar med en skildring
av Haijbyaffären.

– Det är en roman, men det
hindrar inte att den i alla
avgörande delar är sann,
säger Per E Samuelson till
Legally yours systertidning
Dagens Juridik. 

Kurt Haijby på 1950-
talet dömdes till straffarbe-
te för att ha pressat det
svenska hovet på pengar
för att inte avslöja sin
relation med kung Gustav
V. Boken är bland annat
baserad på tidigare okända
dokument. 

Per E Samuelson

beskriver författandet som
ett ”äkta lagarbete”. 

– Vi har gjort hälften
var. Ingen av oss hade
kunnat göra det här på
egen hand. Jag har gjort
research, Lena har skrivit.
Hon är en lysande skönlit-
terär skribent!

– Nu är alla hemligs-
tämplar bortriva och vi har
fått tillgång till alla doku-
ment. Vi har varit i kontakt
med riksarkivet, UD, en
massa privatpersoner och
har besökt nazisternas
gamla arkiv i Berlin.

Han menar att det är en
”definitionsfråga” huruvi-
da Haijby verkligen pressa-
de hovet på pengar.

– Helt klart är att han
tog in mycket stora sum-
mor från kungen, under

”ALLT HAR SOPATS
UNDER MATTAN”

LITTERATUR | TIPS
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WWW.AMESTO.SE/ LEGAL LEGAL@AMESTO.SE  TEL. 031-360 98 00

TVÅSPRÅKIGA JURISTER GER  
VÄRLDSOMSPÄNNANDE KONTROLL  
ÖVER DET FINSTILTA.

Finstilta texter kan gömma många fällor och det 
är av yttersta vikt att det du vill förmedla följer 
med när kommunikationen ska bli internationell. 
Det kan bli riktigt dyrt och besvärligt om du tapp-
ar kontrollen över budskapet i kontrakt eller  
avtal brister på grund av en dålig översättning. 

Amesto Translations Legal består av över sätt are 
med lång erfarenhet av juridiska texter och de 
är bekväma och trygga i paragrafdjungeln. Oavsett 
om du jobb ar med patent, skatter, avtal eller tull-
dokument kan du lita på Amestos Legal-team.

VI KAN DIN BRANSCH.

Legal
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B O L A G S R ÄT T  S U N D S VA L L  A B

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

bolagsrätt sundsvall ab kan nu även erbjuda en

avvecklingstjänst, som innebär att du som ägare kan 

överlåta dina aktier till oss och få betalt för ditt bolag

direkt! Du behöver då inte invänta kallelsetiden på 

okända borgenärer. Vi likviderar aktiebolaget och 

tar ansvar för deklaration, redovisning m.m.

Offert

Kontakta oss för en offert för ditt bolag. Vi behöver 

den senaste årsredovisningen samt en aktuell balans- och

resultatrapport. Vi räknar därefter ut ett pris för bolaget.

Godkänner du offerten skickar vi omedelbart förvärvsavtal

m.m. samt en lista över de handlingar och åtgärder som 

du som säljare måste vidta innan överlåtelsen. 

När avtal, eventuella aktiebrev samt övriga handlingar

inkommit till oss betalar vi köpeskillingen för bolaget.

Därefter inleder vi omedelbart likvidationsförfarandet.

Vill du avveckla ett aktiebolag?
Vi köper det omgående!

Snabbavveckling
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loppet av flera år. I dagens
penningvärde handlar det
om flera miljoner kronor.
Men för att få honom att
sluta begära pengar, utan
att dra in kungen i det, så
angreps han utanför rättsy-
stemet. 

i boken redogörs för
nya uppgifter om hur
Sverige på 1930-talet
gjorde upp med Nazitysk-
land.  

– På 1930-talet fick
Haijby 500 kronor av
kungen för att gå i lands-
flykt till Tyskland. Väl där
gjorde svensk polis upp
med Gestapo om att han
skulle sättas i koncentra-
tionsläger. I gengäld var
Gustav V tvungen att ge en
ordensmedalj till Göring.

Den 2 februari 1939

tilldelades Hermann
Göring svärdskorset med
kedja på svenska ambassa-
den i Berlin. Morgonen
därpå arresterades Kurt
Haijby och placerades i
Hausgefängnis i Berlin, det
fängelse där endast Nazi-
tysklands värsta fiender
placerades. Senare återvän-
de Kurt Haijby till Sverige.
Efter att Gustav V avlidit
väcktes åtalet mot honom.

– Det är viktigt att
belysa hur makthavare
behandlar enskilda männi-
skor. Vi vill visa den nakna
sanningen. Mitt under
rättsrötedebatten på 50-
talet lyckades makthavarna
mörklägga den enda rejäla
rättsröta som fanns, allt
har sopats under mattan.
Ända till nu.

peter johansson

Vi har gjort hälften var. Ingen av
oss hade kunnat göra det här på
egen hand. ’’

Kurt Haijby med sin advokat Henning Sjöström.

f
o

t
o

: 
 s

c
a

n
p
ix



90 Legally yours � 4 � 2008

Karl Svantemark, Vinge. Bästa spelare! Jan Bryme, DLA Nordic, de två vinnarna i lucky loser-tävlingen Stefan Eliasson,
Lärarnas arbetslöshetskassa och Sven Severin, Flemingsbergs Brottmålsbyrå
samt Hans Ahlstedt, Hans Ahlstedt Advokatbyrå.

Peter Axelsson, Brottmålsadvokatern, Anna Berntson, Setterwalls,
Olle Nilsson, Nigab, Karl Svantemark, Vinge.

Bo Johansson, Maconomy, Longdrive-tävling.

Morgonpigga och laddade
golfspelare anländer till Kyssinge
Golf.

Peter Lindskog, Södermark.

Lite uppmjukande
massage i Thai-
tätet.

SPORT | JURISTGOLFEN

Samling och genomgång inför kanonstarten.
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Vinge hade bästa laget i Juristgolfen
– juristgolfen 2008 blev succé, säger Maria Karnland, projektledare
på Blendow Group och stolt arrangör av årets Juristgolf. 

Startfältet var fullt och nästan dubbelt så många sponsorer jämfört med
2007 års Juristgolf infann sig på Kyssinge Golf den 28 augusti. På spel stod
titlarna ”bästa lag” samt ”bästa individuella spelare” som båda kammades
hem av Vinge. Dessutom tävlades det ibland annat longdrive, puttävling
och lucky loser-tävling. 

Spelarna kunde inte bara njuta av golfspel i ett för säsongen vackert väder
utan även av diverse aktiviteter av det mest skiftande slag i olika tält runt
banan. Det bjöds på kräftskiva, thaimassage och champagne. Något som
spelarna uppskattade alldeles extra mycket var ett tält där det serverades
äkta danska smörrebröd tillagade av kockar inresta från Danmark. Smör-
rebrödstältet i Maconomys regi röstades fram som Juristgolfens bästa tält. 

Efter alla tävlingar bjöds det på öl, bastu och andra förfriskningar. Under
kvällens middag som hölls på Kyssinge krog delades priserna ut. 

Första pris till bästa spelare, som delades ut av Thai Airways och 
Thailändska turistbyrån.Magnus Johnson, Vinge. Mr Manit Boonchim, Thailändska

turistbyrån, Roger Pettersson,
Ekonomilinjen, Eva-Lena Forsberg,
Karolinska Trial Alliance.

Anette Ivri, Mannheimer Swartling,
Urban Båvestam, Mannheimer
Swartling.

Karl Svantemark, Vinge, Mr Manit
Boonchim, Thailändska turistbyrån,
Fred Wahlstedt, Thai airways.

Urban Båvestam, Mannheimer
Swartling, Henrik Karlsson, Macono-
my, Catrin Jäger, Maconomy.

Lena Andersson, Radisson SAS
Arlandia Hotel, Charlotte Blum,
Radisson SAS Strand Hotel.

Skön avkoppling.

Mario Ashman, Inter, Anette Ivri, Mannheimer
Swartling, Alexander Nilsson, Jurek beman-
ning, Mats Carnestedt, Carnestedts.

Eva Kangru, Skatteverket, Erik
Borgblad, Glimstedt.

Marika Wernström, Inter.

Karl Svantemark,
Vinge. Glad
vinnare kopplar
av med en
camparidrink.

EvaMargareta
Nyhlén, Länsrätten
Uppsala län, Peter
Kullgren, Hamilton,
Kristoffer Ribbing,
Södermark, Torbjörn
Widemar, NBW.

Efter spel avnjöts Victoria Bitter och macka 
i gott sällskap. Emil Boström, Mannheimer
Swartling och Erik Fahlgren Hammarskiöld
& Co.
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Sigtuna Stads Hotell är en populär mötesplats för såväl konferenser 

och internationella möten som för weekendgästen, affärsresenären 

och bröllopsfesten. Endast 15 minuter från Arlanda ligger hotellet

centralt beläget vid Mälarens strand. En mötesplats för alla behov,

modern teknik, skandinaviskt designade rum med alla faciliteter, Spa- 

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

säsongens alla råvaror med utsikten från restaurangen som aptitretare. 

Resultatet! Ett levande hotell där miljö tillsammans med personlig 

och professionell service borgar för ett oförglömligt arrangemang.

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

Välkommen till en femstjärnig juvel vid Mälarens strand!
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Åsa Lidefeldt och Kim Fors, Roschier.

My Wiborg,
Vinge.

Annika
Svanfeldt,
PWC.

Jenny Gustafsson, Eqvitec Partners
och Helene Holm, Advokatfirman
Alians.

Ebba Werkell, Hanna Eriksson och
Liana Aleshkina från Roschier.

Bojana Saletic, Lisa Wastelius och
Cecilia Carlander från Linds DLA Nordic.

Eva Tidefeldt och Eva Åhlund,
Folksam samt Viola Härenby,
Läntmäteriet.

Karin Ellioth – Olsson, Lotta Bus, Anna Cumzelius
och Eva Krokosz från Magnuson Advokatbyrå.

Sylvia Sezgin, Länsrätten och
Karin Gyllenberg, Stockholms
Asylbyrå.

Elisabeth Stuart, Stockholms
Statsmission och Karin Axels-
son, Borggren & Partners.

Anna Wranne, Roschier, Ulrika Forsberg,
Advokatsamfundet och Anna Ulfsdotter
– Forssel, Adv.firman Delphi.

Amanda Rask,
Mannheimer
Swartling.

Johanna Andersson, MTG, Sara 
Gustafsson, Grant Thornton och Andrea
Szymanski, Deloitte.

Maria Östrand och Jenny Olsson,
från Kalerö & co.

Christiane Wils, Wistrand, Jenny
Linder, Lindahl och Monica 
Pettersson, Wistrand.

Sarah Claesson, 
Skatteverket.

Karin Dahlquist och Ulrika
von Rothsten från Tv4.

I panelen från vänster:
Kristina Lidehorn, chefsjurist
TV4, Anne Ramberg, general-
sekreterare i Sveriges Advokat-
samfund, Carina Lundberg
Markow, chef för extern
bolagsstyrning, Folksam, Anna
Romell Stenmark, delägare
Advokatfirman Lindahl, Maria-
Pia Midenbäck Hope, Vinge.

Legally lady
Den 21 maj anordnade Legally
yours årets första Legally lady-kväll
för kvinnor i juristbranschen.
Evenemanget ägde rum på First
Hotel Reisen och lockade 150
kvinnor som kom för att lyssna på
kvällens paneldebatt där kvinnor i
karriären stod i fokus.

foto: nina åling
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Therese Bejting och Fredrik
Nilsson, Skeppsbron Skatt.

Stig Sahlström och Peter Axelsson,
Brottmålsadvokaterna i Stockholm.

Jan L Renlund, Juristjouren och Björn
Backman, Foyen Advokatbyrå.

Thomas Agrell, MMX Reklambyrå
Lisa Engström, Bolinders Konferens
och Stefan Dahlgren, Swedish Branding.

Malin Hagerud, affärsjurist, EKN och
Cecilia Olivecrona, arbetsjättsjurist,
Posten.

Ygnve Lemnelius, , PT Concept
och Tom Arfman, Peab.

Per Gröndahl, Gröndahl & Linder med
Alexander Rautiainen, och Gösta
Stenhorn, Advokatfirman Gösta
Stenhorn.

Gisela Tranchell, 
Tranchell & Tranchell.

Ewa Åhlund, jurist och Heidi
Ybring, Jurist, Folksam.

Susanne Samuelsson, Marknadsblick
och Lotta Gynge, Husman Hagberg.

Anna Chytraeus, Skandia och Hans
Kebo, Zürish Insurance.  
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Marina
Årelid, 
och Nina
Kronberg,
Bird & Bird.

Jörgen Lerjestad och
Niclas Nilsson, Xnvision.

Gottfried Hummler, GH Fastighets-
förmedling och Anna Zetterström.

Bo Lindholm, och Eva Reftmark,
Sund Kommunikation. Johan Zeidler, och Anna Moroz.

Karolina Rychtanet, KPMG, Maria
Blom, PwC och Annika Svanfeldt,
PwC.

Per Lundqvist, IEC in Sports 
och Erik Borgblad, Glimstedt.

Richard Lindmark, Mattias Skarilius, 
Alain Soussi och Fredrik Åkerblom 
från Aequitas Juridik.
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Lena Ardhe, 
Ardhe & Zetterberg.

Lina Dvärsäter och Annie Johansson,
Lindhs DLA Nordic.

Spanskt tema på Stureplan
Sturecompagniet fylldes återigen då vårens sista
nummer av Legally yours släpptes. Spanska toner
strömmade ur högtalarna och gästerna minglade
med ett glas spanskt vin i handen. Legally yours
chefredaktör Peter Johansson intervjuade Maria
Abrahamsson, ledarskribent på Svenska Dagbla-
det.



www.vargard.se

Översättningar till och från alla språk
Vi anpassar leveranstiderna till era behov.
Kortare texter kan vi leverera samma dag.

Telefon 077-440 05 50
           

       

  

               

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING UPPSALA UMEÅ   
HELSINKI SAVONLINNA KAJAANI STAVANGER

www.semantix.se  info@semantix.se
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Kerstin Eriksson, Advokatfirman Kjell Eriksson, Mats Hansson, och Elisabeth
Dahlsson, Trafikförsäkringsverket.

Jenny Lidman, Konkurrensverket
Maria Östrand, och Jenny Olsson från
Kalerö & co.

Diala Makdissi, Uppsala Tingsrätt och
Jennifer Hashemi, Metro Teknik.

Christine Lindquist,
Juristfirmorna Lindquist &
Engblom, Mariana Leutwi-
ler, Advokatfirman Stefan
Armon och Stefan Armon,
Advokatfirman Stefan Armon.

Inger Dahlblom,
Läkemedelscentrum
Ingrid Larsson, ILA
Affärsutveckling.

Karin Gyllenring,Stockholms
Asylbyrå, Sylvia Sezgin, Länsrätten
och Linn Öst, Stockholms Asylbyrå.

Richard Fagerlund, och
Nancy Makdesi, HSB.

Maria Zamkova Rindforth, ,
Valea och Petter Rindforth,
Partner, Groth & co.
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THAI takes  you to the beauty of  Thai land and al l  of  As ia,  smooth as  s i lk .

                                För mer information om bokning och priser kontakta din resebyrå.

Välkommen ombord och upplev Thailand redan från Arlanda. Njut av god komfort och 

prisbelönt service. Du vaknar redo för semester och äventyr. Vi fl yger dagligen non-stop 

Arlanda – Bangkok och vidare inom Asien samt till Australien & Nya Zeeland. Sawasdee! 
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Nyanställd på 
Baker & McKenzie
Anna Orlander, 27 år, biträdande
jurist. Senast anställning som
trainee på Baker & McKenzie.
Startade sin nya anställning 1 juli
2008.

Nyanställd på Hamilton

stockholm

Maria Rosén,
delägare
Började på
Hamilton
Advokatbyrå
2004 och
tillträdde som delägare den 1 juli
2008. Inriktad främst på M&A och
fastighetsrätt.

Gabriel Albemark, delägare
Började på Hamilton Advokatbyrå
2000 och
tillträdde som
delägare den 1
juli 2008.
Inriktad främst
på corporate &
commercial och
riskkapital.

Johan Nordenfalk, delägare
Började på
Hamilton
Advokatbyrå
1999 och
tillträdde som
delägare den 1
juli 2008.
Inriktad främst på M&A och
riskkapital.

växjö

Marie Gerrevall, VD 
Från 1 juli 2008

ny VD på
Hamilton
Advokatbyrå i
Växjö. Hon
efterträder då
Eric Edström.
Marie kom till Hamilton Advokat-
byrå år 2002 och har varit
delägare i byrån sedan 2006. 

karlstad

Ralf Lyxell,
delägare
Började på
Hamilton
Advokatbyrå
2003 och
tillträdde som delägare den 1 juli
2008. Inriktad främst på immateri-
alrätt och allmän affärsjuridik.

malmö

Elisabeth Kraft, biträdande jurist
Juristexamen från Lunds universi-
tet 2008.

Nyanställda på
Wistrand Advokatbyrå 
stockholm

Hjalmar Bertwig, 26 år, biträdan-
de jurist. Senast anställd på
Advokatfirman Nordlander och
startade sin nya anställning den 4
augusti 2008. Inriktad på bolags-
rätt. 

Lina Agrell, 29 år, biträdande
jurist. Senast anställd på Bird &
Bird Advokat KB och startade sin
nya anställning den 11 augusti
2008. Inriktad på bolagsrätt.

Louise Rodebjer, 27 år, biträdan-
de jurist. Senaste anställd på
Wellington Management Interna-
tional Ltd, London och startade sin
nya anställning den 1 september
2008.

Nina Persson, 30 år, biträdande
jurist. Senast anställd som notarie
vid Uppsala tingsrätt. Startar sin
nya anställning den 22 september
2008.

Nyanställda på 
Advokatfirman Fylgia
Josefin Alm, 34 år, biträdande
jurist. Kommer senast anställning
på Ackordscentralen. Startade sin
nya anställning den 18 augusti
2008 och är inriktad på obe-
ståndsrätt.

Marcus Lind, 37 år, biträdande
jurist. Kommer närmast från Baker
McKenzie Advokatbyrå och
startade sin nya anställning den 18
augusti 2008. Marcus är inriktad
på fastighetsrätt. 

Nyanställda på 
Advokatfirman Vinge 
göteborg

Emma Kero, 29 år, Jur. kand. 
Hon har tidigare varit tingsnotarie
vid Göteborgs tingsrätt och
startade sin nya anställning den 8
september 2008 – Jur. kand.,
Handelshögskolan Göteborgs
universitet 2006.

Johanna Nyström, 29 år, Jur.
kand. Senaste anställd som
föredragande skattejurist vid
Kammarrätten i Göteborg.

Johanna startade sin nya anställ-
ning den 18 augusti 2008 – Jur.
kand., Handelshögskolan Göte-
borgs universitet 2004.

Nyanställd på 
Advokatfirman Lindahl 
Patrik Olivecrona, delägare
Den 1 juli 2008

förstärktes
delägarkretsen
på Advokatfir-
man Lindahl
med Patrik
Olivecrona.
Patrik, som har varit verksam på
kontoret i Malmö sedan 2006, är
särskilt inriktad på företagsöverlå-
telser och ansvarar för kontorets
M&A-avdelning. Han arbetar även
löpande med allmänna bolags-
och avtalsrättsliga frågor samt
kommersiella tvister. Patrik
biträder främst företag verksam-
ma inom branscherna media, IT
och cleantech.

Nyanställda på 
Advokatfirman 
Hammarskiöld & Co
Josefine Jonsson, 31 år, biträdan-
de jurist. Senast
anställd på Bird
& Bird. Började
3 mars 2008.
Josefine är
främst inriktad
på IT- och
telekomrelaterad juridik samt
immaterialrätt.  

Andreas
Joersjö, 26 år,
biträdande jurist
Var senast
trainee på

Hammarskiöld & Co. Startade sin
nya anställning den 7 juli 2008.

Peter Nilsson, 26 år, biträdande
jurist. Har varit
trainee på
Hammarskiöld &
Co och startade
sin nya anställ-
ning den 3 juni
2008.

Nyanställda på 
Kriström Advokatbyrå
Stefan Blombergsson, 38 år,
advokat. Deläga-
re från och med
den 1 januari
2008. Stefan
arbetar företrä-
desvis med
allmän affärsjuri-
dik, bygg- och fastighetsrelaterad
juridik.

Anders Adriansson, 29 år, Jur.
kand. – biträdan-
de jurist. Anställ-
ning från och
med april 2008.
Anders arbetar
företrädesvis
med allmän
affärsjuridik, fastighetsrätt samt
entreprenadrätt.

Emelie Engholm, 29 år, Jur. kand.
– biträdande
jurist. Anställning
från och med
juni 2008.
Emelie arbetar
företrädesvis
med allmän
affärsjuridik samt fastighetsrätt.

stockholm

Ulf Jonsson, 50 år,
delägare Har tidigare
varit partner på
Advokatfirman Söder-
mark och startade sin
nya anställning 15 april
2008. Ulf har varit chefsjurist
för svenska ABB och därefter
som advokat fortsatt att

biträda företag med
affärsjuridisk rådgivning,
särskilt företagsöverlå-
telser, outsourcing och
avtalsförhandlingar.
Under åren 1998-2007

var Ulf medlem av
styrelsen för Stockholms
Handelskammares skiljedoms-
institut. 

Nyanställda på Eversheds
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Nyanställda 
på Setterwalls
malmö

Christer Borglund, 40 år,
biträdande jurist
Anställdes den
15 maj 2008 på
Setterwalls
Malmökontor.
Christer kom-
mer närmast
från Länsrätten i Skåne län.
Christer ingår i Setterwalls
Skattegrupp.

David Dryselius, 27 år, biträdan-
de jurist. 
Anställdes den
26 maj 2008 på
Setterwalls
Malmökontor.
David kommer
närmast från
notarietjänstgöring på Malmö
tingsrätt. David har studerat på
Universiteit Maastricht och ingår i
Setterwalls M&A grupp. 

Elisabeth Månson, 28 år,
biträdande jurist.
Anställdes den 1
juli 2008 på
Setterwalls
Malmökontor.
Elisabeth har
studerat på
University of Birmingham och
Universitée de Savoi och kommer
närmast från MAQS Law Firm i
Malmö. Elisabeth tillhör Setterwalls
fastighetsgrupp och miljö- och
M&A grupp.

Marcus Winqvist, 27 år, biträdan-
de jurist. Anställ-
des den 1 juli
2008 på
Setterwalls
Malmökontor.
Marcus var
tidigare trainee
på Setterwalls Malmökontor. Har
studerat på Lunds universitet och
ingår i Setterwalls M&A grupp. 

Emily Almhagen, 29 år, biträdan-
de jurist. Anställdes den 1 augusti
2008 på
Setterwalls
Malmökontor.
Emily kommer
närmast från
notarietjänstgö-
ring på Jönkö-
pings tingsrätt. Emily ingår i
Setterwalls Konkurrens- och
Immaterialrättsgrupp. 

stockholm

Karl Bondesson, 31 år, biträdan-
de jurist. Anställ-
des den 14 maj
2008 på
Setterwalls
Stockholmskon-
tor. Karl kommer
närmast från
Länsrätten i Stockholms län och
dessförinnan från Umeå universi-
tet. Karl tillhör Setterwalls Insol-
vensgrupp.

Nyanställda på 
Advokatfirman Wåhlin
Daniel Jerdén, 32 år, biträdande
jurist. Startade sin anställning i
november 2007. Daniel har en
Juristexamen och ekonomie
magisterexamen från Handels-
högskolan vid Göteborgs universi-
tet. Har även arbetat som ingenjör
på Eltel Networks Infranet AB. 

Anna Israelsson, 27 år, biträdan-
de jurist. Anna började sin anställ-
ning den 18 augusti 2008 och har
en Juristexamen och fil. kand. från
Lunds universitet. Kommer
närmast från tingstjänstgöring vid
Östersunds tingsrätt. 

Sara Hjörne, 28 år, biträdande
jurist- Började sin anställning den 1
september 2008. Sara har en
Juristexamen från Stockholms
universitet och har även studerat i
Australien. Kommer närmast från
tingstjänstgöring vid Borås
tingsrätt. 

Nyanställda på 
MAQS Law Firm
stockholm

Olof Adrian, 28

år, biträdande
jurist. Började sin
anställning den 
1 maj 2008 hos
MAQS Law Firm
i Stockholm. Olof
har en Jur. kand. från Uppsala
universitet.  

Christoffer Jönsson, 29 år,
biträdande jurist
Började sin
anställning den 
1 maj 2008 hos
MAQS Law Firm
i Stockholm. Olof
har en Jur. kand.
från Stockholms universitet.  

göteborg

Filippa Jönsson, 28 år, biträdan-
de jurist. Började sin anställning
den 5 maj 2008. Filippa kommer
närmast från Advokatfirman
Vinge. Hon är specialist på
skatterätt. 

Christina Rydell Ahlström, 31 år,
biträdande jurist. Började sin
anställning den 5 maj 2008.
Christina kommer närmast från
Västmanlands Tingsrätt. 

Karl Sjölander, 27 år, biträdande
jurist. Började sin anställning den 2
juni 2008. Karl kommer närmast
från Varbergs Tingsrätt. 

Monika Scherman, 31 år,
biträdande jurist. Började sin
anställning den 11 augusti 2008.
Monica kommer närmast från
Länsrätten i Göteborg och arbetar
med offentlig upphandling.

Nyanställda på 
Gernandt & Danielsson
Ulrika Forsberg, 40 år, KM-chef
Startade sin anställning den 11
augusti 2008.  Ulrika kommer
närmast från Sveriges advokat-
samfund där hon arbetat som
administrativ chef. 

Theodor Hanson, 30 år, Jur.
kand. Han började sin anställning
den 18 augusti 2008. Theodor
kommer närmast från juridiska
studier vid Stockholms Universitet.

Nyanställda 
på Bird & Bird
Marie Englund, 24 år, 
biträdande jurist. 
Började 2 juni
2008. Har
tidigare varit
trainee på
Setterwalls.
Marie tillhanda-
håller juridisk rådgivning inom
bolagsrätt och kommersiell rätt till
nationella och internationella
företag och organisationer.

Jan Gedeborg, 42 år, biträdande
jurist. Började sin anställning den 4
augusti 2008. Har tidigare varit
stadsadvokat vid Stockholms stad.
Jan tillhandahåller juridisk rådgiv-
ning inom fastighets- och bolags-
rätt samt offentlig rätt och EG-rätt,
särskilt stadsstödsregler, till såväl
nationella som internationella
företag och organisationer.

Nyanställda på 
Advokatfirman 
Glimstedt
norrköping

Andreas
Sundén, 34 år,
Jur. kand.
Började sin
anställning den
18 mars 2008.
Kommer
närmast från Svea hovrätt där han
arbetat som hovrättsassessor.

stockholm

Pontus Kåger-
man, advokat
och delägare.
Började sin
anställning den 
1 juli och kom-
mer närmast
från Kilpatrick Stockton. Pontus är
inriktad mot M&A samt Corporate
finance. 

Olle Höglund, 36 år, advokat
Började sin anställning den 25

mars 2008 och kommer närmast
från Advokatbyrån Lindwall &
Nordbåge. 

lund

Charlotta Ryde,
29 år, Jur. kand.
Började sin
anställning den 
1 mars 2008 och
har tidigare
tjänstgjort som
notarie vid Varbergs tingsrätt 1 jan
2006-1 jan 2008.

Helena Olenmark, 26 år, Jur.
kand. Började sin
anställning den 
1 mars 2008. Är
utbildad vid-
Lunds Universi-
tet, januari 2008.

jönköping

David Svenn, 25 år, Jur. kand.
Började sin anställning 2 juni
2008. Har tidigare arbetat på
Innovationsbron Luleå AB under
2007-2008 samt varit ordförande
för Saco Studentråd 2006.
Affärsjuridik och arbetsrätt. 

Robert Helenius, 37 år, Jur. kand. 
Började sin anställning den 1
augusti 2008. Kommer närmast
från Advokat Sernrot AB/Avanti
Juridik AB. Robert är inriktad mot
försäkrings-, skadestånds-,
process- och skiljemannarätt.  



Stockholm
Kvalificerad skattekonsult  
specialiserad inom internationell 
beskattning
Kvalificerad skattekonsult med 
inriktning mot ägarledda företag 

Uppsala
Kvalificerad skattekonsult med  
inriktning mot ägarledda företag.

Sundsvall och Göteborg
Yngre skattekonsulter.
Jurister eller ekonomer med några 
års erfarenhet från Skatteverket eller 
skatteavdelning på revisionsbyrå.

•

•

Revision • Redovisning • Skatt • Rådgivning

Sökes: Skattekonsulter
Grant Thorntons skatteavdelning består av drygt femtio medarbetare i Sverige. 
Nu söker vi förstärkning till följande orter:

Ansökan
Skicka din ansökan senast den 17 okto-
ber märkt med ort och tjänstens namn 
till rekrytering@grantthornton.se eller 
Malin Lewenhaupt, Grant Thornton, 
Box 5756, 114 87 Stockholm.

Mer information
För mer information, kontakta Hans 
Fjellman, chef för skatteavdelningen, 
på tel. 08-563 070 56 eller 070-821 70 56. 
Läs mer om tjänsterna på 
www.grantthornton.se/ledigajobb. 

www.grantthornton.se/ledigajobb

Sara Högström och 
Jesper Ingemarsson
Skattekonsulter
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göteborg

Mikael Claes, advokat och
delägare. Mikael
kommer
närmast från
delägarskap på
Rosengrens
Advokatbyrå.
Han arbetar
med immaterial-
rätt, processrätt och företagsöver-
låtelser.

Jakob Mehkri, Jur. kand.
Jakob kommer
närmast från
tingstjänstgöring
vid Gotlands
tingsrätt. Han
arbetar med
allmän affärsjuri-
dik med särskild inriktning mot
EG-rätt och konkurrensrätt.

falun

Anders Mellberg, advokat
Började sin anställning den 1 maj
2008. Affärsjurist. Innehar och
åtar sig styrelseuppdrag. Arbetar
med bolags- och föreningsrätt.

Biträder vid företagsöverlåtelse.
Åtar sig uppdrag som konkursför-
valtare och rekonstruktör. 

Marianne Ström-Judén, advokat
Började den 1 maj 2008. Arbetar
med familjerätt, arvsrätt, socialrätt.
Åtar sig boutredningsuppdrag,
försvararuppdrag och är målsä-
gandebiträde.

Nyanställda på 
Ashurst Advokatbyrå
Harald Steinbrecher, counsel.
Harald kommer
att ansvara för
Ashurst Stock-
holms skatteav-
delning och
särskilt arbeta
med svenska
och internationella transaktioner.
Han kommer närmast från
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
där han arbetat med framförallt
företagsförvärv, omstrukturering-
ar och internationell skatteplane-
ring.

Acacia Ortiz Göransson, 38 år,
advokat. Kommer närmast från
Vinge där hon arbetat i åtta år.
Acacia började på Ashurst den 4
augusti 2008 och arbetar i
Technology & Commercial-
gruppen.

Jacob Westling, 32 år, biträdan-
de jurist. Jacob kommer närmast
från Lindahl. Han började på
Ashurst den 4 augusti 2008 och
arbetar i specialistgruppen för
bank och finans.

Nyanställda på 
Advokatfirman 
Nordenson Law
Anna-Karin Holland, advokat
Sedan den 1
september 2008

verksam i firman
med särskild
inriktning på EU-
/konkurrensrätt,
offentlig upp-
handling och bolagsstyrningsfrå-
gor. Hon har mångårig erfarenhet
av svensk och internationell

affärsjuridik och kommer närmast
från Holland Advokatbyrå, dessfö-
rinnan verksam vid AB Electrolux
som bolagsjurist.

Advokatfirman Althin

Ingrid Johnsson, 29 år, biträdan-
de jurist. Kommer närmast från
tjänst som tingsnotarie vid
Södertörns tingsrätt. Efter juridiska
studier vid Lunds universitet,
arbetade hon perioden november
2005 – maj 2006 som trainee på
Advokatfirman Althin. Ingrid
började där igen den 5 maj 2008

och inriktar sig på områdena
straffrätt och allmän praktik.

Kristofer Stahre, 24 år, biträdan-
de jurist. Jur. kand. vid Uppsala
universitet. Har även studerat
juridik vid The University of
Edinburgh. Började den 2 juni
2008 och arbetar i huvudsak med
straffrätt och allmän praktik. 
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linklaters.com/careers

Visst är London, New York eller Tokyo trevligt. Men du behöver inte åka dit för 
att göra internationell karriär. Hoppa av tunnelbanan vid Hötorget och kom till 
oss på Linklaters. Här i Stockholm är miljön internationell så det räcker och
blir över. Vi har nämligen en förkärlek till stora och komplexa affärer där vi  
samarbetar gränslöst mellan våra kontor runt om i världen. 

Starta resan genom att söka till vårt Junior Associate
Programme. Läs mer på www.linklaters.com/careers.

Internationell karriär 
som affärsjurist?
Ta tunnelbanan. 
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FALUN 023-79 23 00
info@standardbolag.se
www.standardbolag.se

STOCKHOLM 08-23 41 15
GÖTEBORG 031-17 12 25
MALMÖ 040-720 20

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

S l u t s t e n e n  -  d e n  S - m ä r k t a  a v v e c k l i n g e n    Sälj det vilande bolaget till oss så 
likviderar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta 8-10 månader på utskiftningen. 
Vi tar hand om all hantering av bolaget.

Nyanställda på 
Advokatfirman Delphi 
stockholm

Johannes Gehlin, 26 år, Jur.kand.
– biträdande
jurist. Anställd
från den 21

januari 2008.

Johannes ingår i
Delphis kompe-
tensgrupp
arbetsrätt och
kommer närmast från studier vid
Stockholms universitet.

Jacob Öberg, 25 år, Jur. kand. 
– biträdande
jurist. Anställd
från den 2
februari 2008.

Jacob ingår i
Delphis kompe-
tensgrupp
Corporate Finance och Tvistelös-
ning och kommer närmast från
studier vid Stockholms universitet.

Olof Reinholdsson, 26 år, Jur.
kand. – biträdan-
de jurist. Anställd
1 februari 2008.

Olof ingår i
Delphis kompe-
tensgrupp
Corporate
Finance och kommer närmast från
studier vid Lunds universitet. 

Wei Sun, 22 år, LL.M - biträdande
jurist. Anställd från den 19 maj
2008. Sun ingår i
Delphis Kina-
grupp och
kommer närmast
från Generali
China Life
Insurance Co Ltd.

göteborg

Charlotte Lells, 28 år, Jur. kand.
– biträdande
jurist. Anställning
från den 21 april
2008. Charlotte
ingår i Delphis
kompetensgrup-
per Corporate
Finance och ITC/IPoch kommer
närmast från tingstjänstgöring vid
Göteborgs tingsrätt. Dessförinnan
har hon arbetat som jurist på
Awapatent AB.

Nyanställda 
på Advokatfirman
Cederquist
Nicolas Johansson, född 1981,

biträdande jurist.
Anställdes den
26 maj 2008

och kommer
närmast från
Handelshögsko-
lan samt
juristlinjen.
Nicolas är inriktad mot aktiemark-
nad. 

Erik Wernberg, född 1972,

advokat. Anställ-
des den 30 maj
2008 och
kommer
närmast från
Hammarskiöld &
Co. Eriks
inriktning är processrätt.

Pontus Röck-
ert, född 1978,

biträdande jurist.
Anställdes den 9
juni 2008 och
kommer
närmast från

Advokatfirman Nordia. Pontus
inriktning är företagsförvärv. 

Fredric Blommé, född 1979,

biträdande jurist. Anställdes den 2
juni 2008 och kommer närmast
från Juristlinjen vid Uppsala
Universitet. Fredric arbetare med
företagsförvärv. 

Olof Hagberg, född 1982,

biträdande jurist.
Anställdes den
16 juni 2008 och
kommer
närmast från
Juristlinjen vid
Uppsala Univer-
sitet. Olofs
inriktning är Bank och Finans.

Fredrik Mej-
hert, född 1980,

biträdande jurist.
Anställdes den
15 juli 2008 och
är inriktad mot
arbetsrätt. 

Matti Scheffer,
född 1968,

biträdande jurist
och advokat.
Anställdes den 
1 augusti 2008

och kommer
närmast från Advokatfirman
Vinge. Mattis inriktning är fastig-
hetsförvärv.

Martin Rifall, född 1981, biträdan-
de jurist. Anställdes den 11 augusti
2008 och kommer närmast från
White & Case. Martin är inriktad
mot processrätt. 

Nyanställda på 
Foyen Advokatfirma

stockholm

Eva-Marie Andrén, advokat
Kommer närmast från Advokatfir-
man Steinman och startade sin
nya anställning den 1 augusti
2008. Eva-Marie är inriktad på
hyresrätt. 

göteborg

Helena Colliander, 38 år,
advokat. Kommer närmast från
Wistrand Advokatbyrå och
startade sin nya anställning den 
1 september 2008. Helena är
främst inriktad mot entreprenad-
rätt och fastighetsrätt.

Johan Dahlsjö, 40 år, jurist
Kommer närmast från Ernst &
Young AB och startade sin
nyanställning 1 augusti 2008.

Johans inriktning är mot IT-juridik. 

Nyanställda på 
Danowsky & Partners
Advokatbyrå
Alexandra Persson, 24 år, Jur.
kand. Kommer närmast från
Uppsala universitet och började
sin anställning som jurist den 2
juni 2008. 

Gärde Wesslau 
Advokatbyrå
jönköping

Malin Carlsson, 30 år, biträdande
jurist. Började sin anställning den 2
juni 2008. Har senast varit anställd
som företagsrådgivare på Nordea
Bank AB. Malin är främst inriktad
mot svensk och internationell
affärsjuridik. 
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It’s TIME to make a difference. To learn more about how Baume & Mercier and
TERI HATCHER contribute to programs that improve education for our children, seek
to cure cancer and protect the environment, please visit: www.baume-et-mercier.com

GÖTEBORG: NKDETAILS – Drottninggatan 39 031 710 12 07
LUND: J. G. LINDER 1880 – Klostergatan 9 046 12 30 95
MALMÖ: BERNHARD HUKE URHANDEL – Baltzargatan 32D 040 23 84 50
STOCKHOLM: FRANKS UR – Drottninggatan 39 08 10 07 18

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

PRODUCT LINE AS
Tlf: +47 815 22 330 – post@productline.no – www.productline.no
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Rek. pris från
14.650:-
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Välkommen!  Vardagar 10 –18  Lördagar 11–15  Skeppargatan 29  tel 08 662 39 37  www.hensher.se   

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.
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