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Det handlar inte bara om fart. 
Det handlar om kurvor, inbromsningar och växlingar. 
Och fart.

Nya 911 Carrera 4S

Och effektivitet: Nya sjustegade Porsche Doppelkupplung (PDK). Dess blixtsnabba växlingar utan avbrott i driv

innebär ännu sportigare köregenskaper – plus upp till 13 % lägre bränsleförbrukning och 15 % lägre CO2-utsläpp. 
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Bränsleförbrukning blandad körning : 10,5 l / 100 km. CO2-utsläpp: 247 g/ km. 

www.porsche.se



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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UNDERSÖKNING

Vinnaren
� Den advokat som flest klienter vill anlita har själv
mångårig bakgrund som bolagsjurist. I framtiden ser
han det ”absolut” som ett ”alternativ” att hans byrå
lämnar Advokatsamfundet.

AKTUELLT

Livstid för souvenirkupp
� O.J Simpson, världskänd sedan den friande domen
i 1990-talets mest medibevakade dubbelmordsrätte-
gång döms senare i år till fängelse för rån.

34

28

UNDERSÖKNING

Klienternas kommande drag
� I vår årliga undersökning Klientbarometern
har vi tagit reda på klienternas planer för de
kommande tolv månaderna. Vilka byråer de
föredrar, vilka områden de tänker köpa
juristtjänster för och mycket mer.

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

� kristina lidehorn  � elisabet fura sandström  � på laglig väg  

med lågkonjunkturen följer
drömmar och stora planer. För-
hoppningar om att ta andelar
samtidigt som marknaden krymper
och givna förutsättningar föränd-
ras.

Det var först i slutet av somma-
ren som Hannes Snellman började
agera för att rekrytera sex byråstjär-
nor till sitt Stockholmskontor. Först
när den ekonomiska nedgången var
ett akut faktum fann de anledning
att satsa. Förhoppningen är rimli-
gen att under en period där transak-
tionsaktiviteterna svalnar så får
klienterna tid över till att sondera
marknaden.

Värt att notera i sammanhanget
är att klienternas prioriteringar i
samband med byråvalet verkar
förändras över tid. 

i det här numret presenterar vi
den femte upplagan av Legally
yours årliga undersökning ”Klient-
barometern”. Varje år har vi frågat
de svarande hur viktigt ”byråns
rykte i frågor som jämställdhet,
integration och arbetsmiljö” är när
de väljer konsulter. 

Första gången vi undrade, 2004,
tyckte mer än hälften att detta var
rent ”oviktigt”. 

Men i år svarar fler än varan-
nan, 58,5 procent, att detta tvärtom
är ”viktigt”. 

i usa har detaljhandelsgiganten
Wal-Mart under flera år kämpat för
att deras konsulter ska kunna visa
upp jämställdhetsplaner och jämn
könsfördelning på ledande poster.
Attitydförändringen i vår undersök-
ning antyder att den trenden kan
vara på väg hit. 

Med myrsteg kanske, men ändå.  

Lågkonjunkturens 
möjligheter

6

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

LEGALLY INNEHÅLL |  NUMMER 5   |  2008  |  ÅRGÅNG 6

PORTRÄTT

Från lagbok till lagstiftning
� Annie Johansson övergav juriststudierna för
en politisk karriär i riksdagen. Drömmen är
fortfarande att bli åklagare.

20

AKTUELLT

Skrällbyrån
� Med sex stjärnrekryteringar presenterade
sig den finska byrån Hannes Snellman för den
svenska advokatbranschen. Nu är två av dem
på plats.
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Transaktionsmarknaden krymper. Tvister – och arbetsrätt –

är framtidsstrategierna när lågkonjunkturen växlar upp.

Samtidigt fortsätter storbyråerna att vara klienternas första-

val. Men bara så länge som de stannar i Advokatsamfundet.

I den femte upplagan av Legally yours årliga undersökning

Klientbarometern visar vi vilka drag klienterna planerar

under de kommande tolv månaderna.

Nu byter 
klienterna 
strategi

TEXT PETER JOHANSSON    FOTO JONTE WENTZEL
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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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under de senaste åren har det rått högkon-
junktur, men nu när marknaden är på väg in i
en lågkonjunktur är det än mer nödvändigt att
noga lyssna på klienterna och dess önskemål,
för att stå pall för den hårdnande konkurren-
sen. Den lojalitet som tidigare kännetecknat
advokatbranschen är idag ett minne blott. Valet
av advokatbyrå grundar sig idag i en rad olika
faktorer och den byrå som klarar sig bäst är den
som bäst anpassar sig efter sina klienters önske-
mål.

Legally yours presenterar nu den femte
upplagan av Klientbarometern. Undersökning-
en har besvarats av 292 köpare av juridiska
tjänster. De har fått kvalificerade och ingående
frågeställningar angående vilka kriterier som
ligger till grund för deras val av byrå och speci-
fik advokat. Klientbarometern genomfördes i år
av BG Research i samarbete med Dagens Juridik
och Intervjubolaget IMRI. 

populationen består av slumpvis utvalda
VD:s, chefsjurister, bolagsjurister, ekonomiche-
fer, personalchefer samt projektledare på svens-
ka bolag. Av de svarande är 18 procent chefsju-
rister, 17 procent VD:s och 16 procent
bolagsjurister. 28 procent har en omsättning
som överskrider fem miljarder kronor per år
och 12 procent köper varje år juridiska tjänster
för mer än fyra miljoner kronor. 

Klientbarometern 2008 tar upp huruvida
klienterna planerar att byta byrå under året, hur
advokatbyrårelationen kan förbättras, hur de
ser på dagens prissättning och ifall de vill anlita
svenska advokater i utländska affärer. Särskilt
fokus har lagts på de kriterier som de svarande
anser avgörande samt oviktigt vid inköp av
juridiska tjänster.

Liksom tidigare år finns en kännedomsran-
king av årets advokatbyråer med i årets Klient-
barometer. 

legally yours presenterar här utvalda
delar av resultaten. För en mer heltäckande bild
av hur landets största klienter resonerar vid val
av advokatbyrå så finns Klientbarometern 2008
att köpa från BG Research. 

För mer information kontakta Maria Karn-
land på telefon: 08-579 366 00, alternativt via 
e-post: maria.karnland@blendow.se.

LÅGKONJUNKTUREN 
PÅVERKAR 
BYRÅVALET



Kvinnor
39 %

Män
61 %

Kvinnor

Man eller kvinna?
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mannheimer swartling är klienter-
nas favoriter. Byrån toppar samman-
ställningarna över vilka byråer som
de svarande känner till (74 procent),
vilka de anlitar i dag (22 procent) och
– framför allt – vilka de skulle vilja
arbeta med (23 procent).

Övriga byråer som toppar klien-
ternas önskelista är Vinge följd av de
mindre aktörerna Hamilton och
Lindahl.

Tittar man uteslutande på bolag-
sjuristernas svar så är kännedomen
om byråernas varumärken högre. 93
procent är förtrogna med Mannhei-
mer Swartling, nästan lika många (90)
med Vinge. Delphi och Baker McKen-
zie (båda 87), Linklaters och Lindahl
(båda 85) samt Cederquist och Setter-
walls (båda (83) har också väl etablera-
de varumärken i målgruppen.

Bolagsjuristernas favoritbyrå är

Mannheimer Swartling (38 procent)
följd av Lindahl (15),  Wistrand och
Vinge ( båda 12,8). 

Även bland storbolagen (omsätt-
ning på mer än 5 miljarder kronor/år)
är Mannheimer Swartling mest
eftertraktade. 50 procent anger byrån
som förstaval. Tvåan Vinge samlar 29
procent, följd av Linklaters och Lin-
dahl, 16 procent vardera.

bland de som köper juristtjänster
för mer än fyra miljoner per år väljer
67 procent Mannheimer Swartling,
skuggad av Vinge (41), Cederquist och
Linklaters (22) samt White & Case
(19).

Mannheimer Swartling 
är klienternas favoriter

Bland de som köper juristtjänster 
för mer än fyra miljoner per år 

väljer 55 procent Mannheimer Swartling. ”



www.vinge.se

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.



– en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer

Gernandt & Danielsson är en av Sveriges mest välrenommerade och 
högst rankade advokatbyråer i branschmätningarna Commercial Law 
2006 och 2007, Chambers Europe 2008, Legal 500 2008 och Merger Markets 
2003-2007. Genomgående lovprisas byråns skickliga juristers förmåga 
att hantera stora och komplexa ärenden.

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

Legally yours � 5 � 2008 11www.legally-yours.se
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Vilka av dem anlitar du idag?

Liksom tidigare år är konsulternas
kompetens (85, 5 procent) och lyhörd-
het (67) de faktorer som klienterna
skattar högst. Stjärnstatus (76,9) och
storlek (68,9) uppges vara de mest
oviktiga omständigheterna vid byrå-
valet.

Mer än hälften av de svarande
(58,5 procent) anger att ”byråns rykte
i frågor som jämställdhet, integration
och arbetsmiljö” är viktigt att ta

ställning till när man väljer konsulter.
Jämför man med tidigare års under-
sökningar så är resultatet rekordhögt.
Första gången vi ställde den frågan,
2004, tyckte mer än hälften av klien-
terna att detta var ”oviktigt”. 

Bland de kvinnliga svarande är
denna attityd ännu tydligare, 72
procent, tycker att frågan är viktig.
Bland männen är motsvarande andel
lägre, 50 procent.



www.ekenbergandersson.se

Ekenberg & Andersson Advokatbyrå är verksam inom svensk 

och internationell affärsjuridik. Advokatbyrån arbetar huvud- 

sakligen med avtals- och bolagsrätt, skatterätt, M & A, media-

rätt, 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.

12 Legally yours � 5 � 2008 www.legally-yours.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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Vad är avgörande när ni väljer byrå?

Vad är viktigt när ni väljer byrå? Vad är oviktigt när ni väljer byrå?

Kompetens och lyhördhet är avgörande i
samband med  byråvalet. 

För första gången anser nu fler än
hälften av de svarande att byråns rykte i
jämstäldhetsfrågor är viktigt.
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Vad jobbar du som? Vilken bransch?



Lite bekväm?

Låt oss hjälpa dig 
att snabbavveckla bolag
Bolagsstiftarna är ett nischat och väletablerat företag inom bolagsjuridik. Vi har avvecklat 

1000-tals bolag och framgångsrikt förvaltat det förtroende våra uppdragsgivare visat när 

de anlitat oss genom alla år.

Vår gedigna kunskap och långa erfarenhet kommer dig till nytta när du kostnadseffektivt 

och bekvämt vill avveckla bolag. Så koppla av och lägg upp fötterna på skrivbordet en stund 

– vi avlastar dig! För mer info besök www.stiftarna.com

» Lagerbolag

» Snabbavveckling (likvid omgående)

» Aktiebolagsändringar

BOLAGSSTIFTARNA AB  KUNGSTORGET 2  BOX 12086  402 41 GÖTEBORG  TEL 031-704 10 50  FAX 031-14 84 10
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Kostnadseffektivitet, branschkunskaper
och kommunikationen är de vanligaste
orsakerna till att klienterna börjar
fundera på att byta byrå.

14 Legally yours � 5 � 2008 www.legally-yours.se
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OUTDOOR
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

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 

     
   

  
 

 
      

 



Internationella advokatfi rman Hannes Snellman står stadigt med det 
ena benet i väst och det andra i öst. Norden och snabbt växande 
ekonomier i öst utgör våra hemmamarknader. Hannes Snellman är den 
största nordiska advokatbyrån i Ryssland och Ukraina. Nu har vi 
etablerat oss också i Stockholm med ett komplett nordiskt utbud av 

Stockholm • Helsingfors • Moskva • S:t Petersburg • Kiev • Beijing • Shanghai • www.hannessnellman.com  

affärsjuridiska tjänster för transaktioner och konfl ikt-
hantering.

Väst möter öst 

16 Legally yours � 5 � 2008 www.legally-yours.se

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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Vilken typ av tjänster
köper ni under nästa år?

lågkonjunkturen blir
tydlig när man tittar när-
mare på de typer av upp-
drag som klienterna plane-
rar för under året. 53
procent tänker köpa kon-
sulttjänster på tvisteområ-
det. 25 procent tänker
satsa på arbetsrättslig
expertis. Knappt var fjärde

(24 procent)planerar
investeringar inom mer-
gers & acquisitions. 

Bland de bolag som har
en omsättning på över 5
miljarder är trenden ännu
tydligare. 66,7 procent
planerar tvistemålskonsul-
tationer under det kom-
mande året. Färre än
hälften (47 procent) öpp-
nar för M&A och 31,8
procent visar intresse för
finansieringsjuridik.

Bland de svarande
som köper jurist-

tjänster för mer
än 4 miljoner

om året så
planerar 82

procent för
tvister, 75 pro-

cent för M&A och
50 procent för

fastighetsjuridik. I
den gruppen räknar

endast 21 procent av de
svarande med att investera
i arbetsrättslig konsulta-
tion. 

Mer än hälften av de
svarande (54 procent)
säger att deras behov av
inköpta juridiska tjänster
kommer att vara oföränd-
rat under 2008/2009. 12, 6
procent tror att behovet
kommer att minska. 12, 1
procent tror att det ökar.

De svarande som
arbetar på företag med
störst omsättning indike-
rar status quo under det
kommande året. 43 pro-
cent spår ett oförändrat
behov. 27 procent törs inte
göra någon prognos i
frågan. 16 procent tror på
en ökning och bara 12
procent spår en minsk-
ning.

De klienter som köper
juristtjänster för mer än
fyra miljoner konor per år
tror också på ett oförändrat
behov, 50 procent. 14 pro-
cent tror att deras behov
kommer att öka.

Tvistemål störst nästa år
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OM BYRÅN

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

Välj rätt jurist vid din sida
Under mer än 60 år har vi framgångsrikt biträtt våra klienter med juridisk rådgivning.
Med hjälp av det senaste i teknikväg arbetar våra advokater idag kontinuerligt med
affärsrelaterade ärenden i såväl svensk som internationell miljö. Kostnadseffektiv 
rådgivning är och förblir vår ledstjärna i dessa sammanhang. Bland våra återkommande
uppdragsgivare finns börsnoterade bolag, ägarledda företag, statliga verk och många
av Sveriges största privata fastighetsägare. Om du vill ha rätt jurist på din sida kan du
med förtroende vända dig till Lindskog Malmström.

Vi hjälper klienter med uppdrag inom
Affärsjuridik (svensk och internationell) • Arbetsrätt • Bolags- och annan associationsrätt • Boutredningar

Fastighetsrätt • Försäkrings- och skadeståndsrätt • IT-rätt • Miljörätt • Obeståndsrätt • Patent- och annan immaterialrätt
Processrätt och skiljeförfaranden

  
den svenska medlemmen i
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Ja, en kombination mellan 
fast pris och debitering 44 %

Nej, jag föredrar
debitering per 
timme 15 %

Ja, fast 
pris 17 %

Är byråns 
prisnivå försvarlig?

mbination mellana, en kom
ch debitering 44 %ast pris oc
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Vill du ha alternativ till
debitering per timme?
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Otillgänglighet
63 %

Missnöje med 
pristet 57 %

Högre
kompetens 59 %

Personliga
relationer 58 %

Vad skulle kunna få 
dig att byta byrå?

Det finns en stor efterfrågan på alternativ
debitering. Endast 15 procent av de
svarande vill betala per timme. 44 procent
vill ha en kombination av fast pris och
tidsdebitering.



Legally yours � 5 � 2008 19www.legally-yours.se

LEGALLY | KLIENT 2008

När advokatsamfundet
vägrade ändra reglerna
kring controlled auctions
så började oron vibrera i
storbyråerna. ”Vi konkur-
rerar inte på samma villkor
som våra utländska kon-
kurrenter”. Resonemangen
om att eventuellt lämna
advokatsamfundet blev
tätare.

Nu kommer klienterna
med sitt inlägg i debatten:
Stanna kvar – annars byter
vi byrå.

32 procent säger att de
skulle vara tveksamma till
att anlita en byrå som
lämnat samfundet. 20
procent konstaterar att de
definitivt skulle lämna

byrån. Bara var femte
klient, 19 procent, säger att
detta inte spelar någon
roll. 

Trenden är densamma
hos storbolagsklienterna.
32 procent är tveksamma,
27 procent är kategoriska
motståndare. Blott 14
procent håller dörren
öppen för konsulter som
står utanför samfundet.
Bland de som köper jurist-
tjänster för mer än fyra
miljoner om året är mot-
ståndet än skarpare: 
35 procent skulle inte
längre anlita byrån, 25
procent är tveksamma. 
21 procent säger sig vara
oberörda.
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Ja, vi skulle ställa 
oss tveksamma 
till att fortsätta 
anlita byrån 32,7 %

Nej, det spelar 
ingen roll  19,1%

Skulle det spela någon roll om 
er byrå gick ur Advokatsamfundet?

Ja vi skulle inte 
längre anlita 
byrån  20,6 %
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”Var inte rädd för att fatta beslut – bara det inte försämrar

för klienten.” 

Det är vinnarstrategin för Sveriges mest populäre advokat.

Själv kommenterar han en framtid utanför Advokatsam-

fundet att ”det är absolut ett alternativ”.

Årets populäraste  
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  advokat
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Tiden som
bolagsjurist har

jag en kolossal nytta av.
Som bolagsjurist måste
man först förstå företa-
gets affär innan man kan
förstå dess 
problem. 

”
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vingedelägaren bertil villard är klienternas favori-
tadvokat. Men konkurrensen om titeln är hård. Fyra pro-
cent svarade hans namn på frågan om vilken advokat de
helst anlitar. Biörn Riese på Mannheimer Swartling och
Claes Zettermarck på White & Case skuggar med 2,5 pro-
cents stöd vardera.

Bertil Villard tror själv att en rad faktorer har spelat in
när han blivit klienternas förstaval. Meritförteckningen  –
och det relativt sällsynta namnet:

– Om man har varit aktiv som affärsjurist i ett antal år
och har använts i breda sammanhang i näringslivet samti-
digt som man kanske har ett ovanligt namn så blir man
kanske lite känd. Det är en blandning av tid, erfarenhet och
förhoppningsvis något uttryck för att jag kanske har gott
omdöme. Har man visat prov på det tillräckligt många
gånger så kanske folk kommer ihåg en, säger Bertil Villard.

Första gången började han på Vinge 1990. Innan han
kom till Vinge hade han jobbat som bolagsjurist, bland
annat på Swedish Match, och sedan dess har han även haft
uppdrag som chefsjurist på flera bolag.  1999 blev Bertil
Villard chef för corporate finance avdelningen på fond-
kommissionären Alfred Berg. 2002 återvände han till Vinge
där han bland annat arbetar med M&A och diverse styrel-
seuppdrag.

Tiden som bolagsjurist är värdefull, anser han:  
– Den har jag en kolossal nytta av. Som bolagsjurist

måste man först förstå företagets affär innan man kan
förstå dess problem. Hur tjänar de pengar? Vad finns det
för hot, vad finns det för möjligheter?  Först när du vet hur
de tjänar pengar så du kan hjälpa dem, genom att säkra
värden och kassaflöden. 

Har byråerna tillräckligt fokus på det här?
– När jag började på byrå så svarade advokaterna i princip
bara på de frågor som ställdes. I dag tar vi en aktiv del i
genomförandet av transaktion, vi löser uppgifter på ett
mycket mer integrerat sätt. Men det kunde vara
ännu bättre. Det finns mycket att lära av bolag-
sjuristerna. Under den tiden lärde jag mig att
vara ett verktyg som ska lösa klientens pro-
blem och skapa affärer. Det arbetssättet tog
jag med mig därifrån.

Har du något råd till andra advokater?
– Var inte så rädda för att fatta beslut! Så länge
det inte försämrar någonting så finns det bara
uppsidor! 

Han säger sig inte ha några problem att följa
det egna rådet.

– Jag sticker nog ut lite grand. Jag vågar ta
ansvar och fatta beslut. Jag kan fatta dem åt klien-
terna också ifall de vill det.

Under de senaste tio åren har byråmarknaden
genomgått stora förändringar.

– I dag är legal business en jättemarknad, och
den kommer att växa med ytterligare 15-20 pro-
cent över tid. Tidigare var det en ren rådgivnings-
verksamhet, idag är det en industriell produktion av säkra

dokument kombinerat med väldigt kvalificerad rådgivning.
Det finns en uppsjö nya produkter och tjänstemarknader
som vi skulle kunna ge oss in på, men det försvåras och
förhindras av Advokatsamfundet.

Hur menar du?
– Samfundet tycker att affärsadvokaterna ska styras av
samma regler, inskränkningar och krav som de som jobbar
med till exempel familjerätt och brottmål. Men det här är
en helt annan sak,  vi driver en konsultbusiness. 

Bertil Villards kritik mot Advokatsamfundet växte när
de nya etiska reglerna inte gjorde det möjligt för byråerna
att företräda flera parter i samband med controlled auc-
tions. Ändrade regler hade gjort det möjligt för byråer som
Vinge att behålla uppdrag som de nu tvingas avsäga sig.

- Det var droppen, det blev så tydligt att samfundet inte
förstår vår business. Nu börjar det bli negativt för oss att
vara med i samfundet. Vi måste försvara oss mot dem
snarare än att de ger oss det stöd vi behöver. 

Hur hanterar ni det? Diskuterar ni utträde?
– Det är absolut ett alternativ. Nu kommer vi i lugn och ro
att utvärdera på vilka sätt vi kan skydda vår business. Vi
kommer aldrig att backa tillbaka och låta bli att ta ansvar
för vår verksamhet och för vår möjlighet till tillväxt och
lönsamhet.

Nyligen öppnade finska Hannes Snellman kontor i Stock-
holm. Jag antar att du ser det som en naturlig utveckling?
– Absolut. Jag har ingenting emot konkurrens, det är vad
som driver oss! Men den måste ske på lika villkor. När man
öppnar för möjligheten att utländska byråer ska kunna
konkurrera på bättre villkor än svenska så kommer de
naturligtvis att utnyttja den möjligheten. Hannes Snellman
kan mycket väl bli ett bra tillskott på marknaden, om de
sköter sig och anställer bra människor, men det innebär ju
inte att vi lägger oss ner och är bekymrade. 





Skeppsbron 42 (visiting address Norra Bankogränd 2). 
Telephone +46-8-578 450 00. E-mail: first name.last name@hammarskiold.se

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

Mergers and Acquisitions

Banking and Finance

Competition and EU

IP/TMT

Dispute Resolution
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Hur kommer lågkonjunkturen och bankkriserna att påverka
den svenska byråmarknaden?
– Som rådgivare åt Securum var jag väldigt engagerad
under den svenska bankkrisen i början av 1990-talet. Så
här långt tycks den svenska banksektorn stå bättre rustad
än vad den gjorde då. Men having said all that så har jag
aldrig sett en så problematisk situation som idag. Det är
baksidan av en globaliserad värld, när krisen slår som en
farsot påverkar det oss alla. Vi måste skaffa globala regler
för att kunna skydda oss. En släng av den här sjukan kom-
mer säkert att drabba även vårt arbete.

I vår undersökning framgår att klienterna vill se alternativ till
timdebitering. Kommentar?
– Jättebra. Jag är förvånad över att klienterna inte har varit
mer påstridiga om den saken. Andra ersättningsformer
kommer att bli vanligare, fast pris, längre avtal, rabatter och
alternativa tidsenheter.

Vidare anses behovet av M&A endast hälften så stort som
det för tvister.
– Visst är det så. M&A förknippas ju med någon slags
posivtivt driven investering. Den typen av transaktioner
kommer vi att se mindre av. I lågkonjunkturen kommer
transaktionerna däremot i högre grad gå ut på att skydda
värden och  sälja bort risker. Brandkårsttryckningar blir
vanligare.

Mer från undersökningen: en stor del av klienterna är kritis-
ka till byråer som lämnar Advokatsamfundet. Då vill de byta
byrå. 
– Advokattiteln innebär en trygghet för klienten, det måste
man väga in. Men jag tror inte att klienterna kommer att
avstå från att gå till någon som inte är advokat om de tror
att den firman gör ett bättre jobb. Redan idag säljer till
exempel revisionsbyråerna många tjänster som egentligen
hör hemma på advokatbyråer.  Kompetens och professiona-
lism kommer att bli styrande i den konkurrensen.

Delad andraplats: Biörn Riese, Mannheimer Swartling, och Claes
Zettermarck, White & Case
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När de
väl hade

bestämt sig för
att satsa så gick
det väldigt fort.
”

Hannes Snellman är Fin-
lands ledande advokatbyrå.
Årsomsättningen ligger på
450 miljoner kronor,
sammanlagt finns 300
anställda fördelade över
kontor i Helsingfors,
Moskva, Sankt Petersburg,
Kiev, Peking och Shanghai.

Byrån har som strate-
giskt mål att bli en ledande
aktör på den nordiska
marknaden. Under som-
maren har man fört diskus-
sioner med en rad ledande
affärsjurister i Stockholm.

En av dem var Martin
Wallin, chef för Linklaters
processrättsliga avdelning. 

-  För mig var det att
naturligt beslut att lämna
Linklaters, säger han.

- På senare år har jag
fått fler och fler skiljeman-
nauppdrag, det passar inte
in i Linklaters internatio-
nella strategi. Byrån åtar
sig enbart de stora globala
uppdragen, jag har valt att
jobba lite bredare än så.

Under sommaren säger
han sig ha tagit ställning
till ett antal erbjudande
från andra byråer. En av
dem var Hannes Snellman,
en annan var Setterwalls. I
början av september

skickade den svenska
byrån ut ett pressmedde-
lande om att Martin Wallin
skulle ansluta.

- Vid den tiden var inte
erbjudandet från Hannes
Snellman tillräckligt kon-
kret. Det var oklart hur stor
deras satsning på Stock-
holm skulle vara, eller vilka
personer jag i så fall skulle
jobba med. Jag var inte
övertygad om att det skulle
bli av. Därför valde jag
Setterwalls, som jag fortfa-
rande tycker är en väldigt
bra byrå.

I månadsskiftet augus-
ti/september blev Hannes
Snellmans expansionspla-
ner genast mer konkreta.
Snabbt rekryterades Ving-
es Fredrik von Baumgarten
och Sara Mindus samt
Setterwallsdelägarna Sören
Lindström, Richard Åker-
man och Jan Jensen.  Värv-
ningarna fick Martin
Wallin att tänka om:

– De var några av dem
jag haft mest kontakt med i
min dialog med Setter-
walls. Hannes Snellman
skulle få en stark konstella-
tion med människor som
jag tror väldigt starkt på,
både yrkesmässigt och

socialt. Det förändrade
saken. När de väl hade
bestämt sig för att satsa så
gick det väldigt fort.

För Sara Mindus,
specialiserad på publika
M&A och börsreglerings-
frågor, var beslutet lika
självklart:

– Som jurist har jag
bara arbetat på Vinge och
funderade på att göra
något annat. Avgörande
blev att alla Hannes Snell-
mans klienter verkade så
odelat positiva.

På Vinge var hon inte
delägare, här blir hon det.
Hon tror att byrån har
goda förutsättningar att
konkurrera i lågkonjunktu-
ren:

– Det finns utrymme
för en ny spelare. Vi har ett
starkt gäng och i Sverige
finns nästan ingen mellan-
stor eller stor byrå med så
stort fokus på tvistelös-
ning. På Hannes Snellman
är fördelningen ungefär 30
procent,  i Sverige är det
oftast bara 10 procent av
de stora byråernas verk-
samhet.

Fredrik von Baumgar-
ten kommer att bli mana-
ging partner för stock-
holmskontoret. I början av
oktober var dock Martin
Wallin och Sara Mindus de
enda som släppts av sina
tidigare byråer. Tanken är
att snabbt expandera.

– Vid årsskiftet kom-
mer vi att vara minst 20
jurister, säger de.

Med sex topprekryteringar blev Hannes Snellman
Sveriges mest omdiskuterade advokatbyrå. 
Och de planerar att växa snabbt även i lågkon-
junkturen.

– Vid årsskiftet kommer vi att vara minst 20
jurister, säger delägarna Sara Mindus och Martin
Wallin.

Hannes Snellman
har anlänt

TEXT PETER JOHANSSON    FOTO JONTE WENTZEL
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O.J. Simpson
riskerar
livstids
fängelse
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en natt i mitten av
september förra året stor-
made en grupp på sex
män, ledd av OJ Simpson,
in i ett enklare hotellrum i
Las Vegas. Under vapenhot
tvingade de till sig hundra-
tals sportsouvenirer, varav
det mesta anknöt till Simp-
sons idrottskarriär. De
båda män som befann sig i
lägenheten hade försökt
sälja varorna på the Palace
Station Casino. Simpson
hävdade att sakerna tillhör-
de honom.

Inom kort greps han
misstänkt för kuppen.
Förhandlingarna inleddes i
september. Kontrasterna
med ”O.J Simpson-rätte-
gången” från 1993 kunde
inte ha varit större.

i det tidiga 1990-talet var
O.J Simpson en av USA:s
mest folkkära idrottsstjär-
nor. Han hade avslutat sin
karriär som football-spela-
re och i stället inlett en
karriär som Hollywood-
skådespelare. När hans ex-
fru hittades mördad till-
sammans med en manlig
vän så blev O.J Simpson
huvudmisstänkt. Hela
processen, från när han
flydde från polisen i sin
vita Ford Bronco,  till de
långa rättegångsförhand-
lingarna, blev en av de
största mediehändelserna
någonsin i USA. 

Domaren, åklagarna,
vittnena och – inte minst –
OJ Simpsons trupp av
försvarare – blev världs-
kändisar i samband med
rättegången. CNN och
många andra TV-kanaler
direktsände. Utanför
rättssalen fanns folkmas-
sor som med plakat intyga-
de hur mycket de trodde på
O.J Simpsons oskuld.

Under förhandlingen
lyckades Simpsons försva-
rare Johnnie Cochran få
juryn att tvivla på klien-
tens skuld, som från början

ansetts självklar. Han
kritiserade Los Angeles-
polisen hårt och spelade på
deras rykte om att vara
rasister. Mest känt är när
Simpson skulle prova ett
par handskar som kopplats
till bevisningen. ”If it
doesn’t fit – you must
aquit” uppmanade Cochran
juryn. Simpson gav sedan
intryck av att inte kunna
trä på sig handskarna.

Han friades i brottmåls-
processen men fälldes i en
senare civil process. Ska-
deståndet – drygt 33 miljo-
ner dollar – har ännu inte
betalats.

i den just avslutade

rånrättegången har inga
supportrar skymtats utan-
för rättssalen. Mediernas
intresse har varit skralt.
Målets karaktär har inte
fångat intresset, mer än
som ytterligare en sorglig
epilog i O.J Simpsons liv.
Friad av juryn, men skyldig
i allmänhetens ögon, blev
han mer och mer margina-
liserad. Hans tidigare
kretsar tog avstånd och
han misstänktes för fler
brott. 2001 friades han till
exempel från åtal för
misshandel och bilstöld,
ärendet hade sitt ursprung
i en  så kallad ”road rage”-
insident.

Författaren och repor-
tern Dominick Dunne
bevakade både mordrätte-
gången och höstens för-
handling i Las Vegas. I en
rad artiklar och TV-debat-
ter har han fört fram
intensiva protesterat mot
den friande morddomen.
Till New York Times kom-
menterade han i början av
oktober:

”Det finns en ensamhet,
en sorgsenhet över O.J som
jag aldrig sett där tidigare.
Jag tror att han förstår hur
sargat hans liv har blivit”.

peter johansson

Exakt 13 år efter att han
friats för dubbelmord blev
O.J Simpson slutligen
fälld. Nu riskerar han
livstids fängelse. Brottet:
kidnappning och stöld av
sportsouvenirer.
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Advokatfirman Lindahl
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Lindahl [lin.da:l] – en av Sveriges ledande, största (och trevligaste) affärsjuridiska  
advokatbyråer. Snabbfotad och smidig samarbetspartner med stor internationell kapa-
citet. Erbjuder såväl affärsjuridisk bredd som en rad specialistkompetenser. Har under 
det senaste året varit anlitad som rådgivare i flera av Skandinaviens  största företagstrans-
aktioner. För vägledning i fram  gångs rika affärer, se även www.lindahl.se
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i väntan på rättegång
placerades ett dussintal
getter i ett fängelse i
Kongo. Deras ägare placera-
des i en cell bredvid. Getter-
na misstänktes ha blivit
sålda illegalt.

Kongos biträdande
justitieminister Claude
Nyamugabo upptäckte det
hela vid ett rutinbesök i
fängelset, enligt BBC.  

Tanken med den rättsli-
ga förvaringen var att
getterna sedan skulle ha
prövats i rätten. 

Claude Nyamugabo
klandrar polisen

för det inträffa-
de och har

meddelat
att de ansva-
riga ska

vidareutbil-
das.

en rysk TV-kanal som
sänder den uppmärksam-
made amerikanska satirse-
rien ”South Park” har
åtalats. Orsaken är ett
avsnitt av serien, som
sändes i januari. Det ryska
förbundet för evangeliska
kristna står bakom anmä-
lan. Det aktuella avsnittet
har julen som tema och
bland annat sjunger karak-
tärerna julsånger på ett sätt
som kan såra kristna käns-
lor, enligt förbundet.

i usa pågår en juridisk
strid med utgångspunkt i
ungdomstrenden att bära
byxorna nedhasade och
samtidigt blotta delar av
underkläderna. 

I Riviera Beach i Florida
röstades nyligen en lokal
lag igenom som gör kläds-
tilen olaglig. Lagen har
uppmärksammats över
hela USA, och bland annat
inspirerat David Dicks,
polischef i Flint, Michigan.
Under hösten har han
gripit minst en person på
grund av klädseln.

– Vi kommer att fortsät-
ta med gripandena när
någon har byxorna vid
knäna och kalsongerna
syns, har David Dicks
förklarat enligt Detroit Free
Press.

En domstol i Michigan
har konstaterat att lagen i
Florida bryter mot konsti-
tutionen och därför är
ogiltig. 

Domare: ”Inget brott att
bära nedhasade byxor”

Getter räddades
av justitieminister

South Park
i rysk domstol

Olagligt?
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Har vi oproffsiga politiker i sverige? Jag tycker
det. Men jag har svårt att avgöra om det beror på
vårt parlamentariska system eller på politikerna

själva. Självklart finns det massor med seriösa och hårt
arbetande politiker men när man betraktar hur politikerna
hanterar FRA-lagen eller när Alliansen inte lyckades
utnämna en moderat minister med rent mjöl i påsen så
utmärker sig misstagen. För att ta fler
exempel så har vi Mona Sahlins mängder
med ”charmiga” snedsteg. Vi har Reinfeldt,
Persson och Bodströms agerande i fildel-
ningsfrågan. Överlag har jag fått en känsla
av att svenska politiker inte är fullt insatta i
de frågor som de ska besluta om. Om det är
den allmänna uppfattningen – att politik
inte engagerar eller att politiker är okunni-
ga – så har vi naturligtvis ett allvarligt
problem med demokratin.

Winston Churchill lär ha sagt att
”demokrati är det minst dåliga bland de
politiska styressystemen”. Jag vet inte hur
han skulle se på vår svenska parlamenta-
rism av idag. Vi har riksdagsledamöter som
väljs på fyra år för att representera väljarna
i sin valkrets i alla frågor, stora som små.
Har man ingen egen kunskap i frågan – vilket jag utgår
ifrån är normalfallet – följer man partilinjen. Även om man
har egen kunskap tvingas de i många fall ändå följa parti-
linjen även om det är emot den egna övertygelsen. 

för visso finns det en mängd experter till hands och
politikerna kanske ser sin roll som företrädare för det
sunda förnuftet medan experterna ska leda dem genom de
juridiska labyrinterna. Men för att kunna absorbera en
mängd information behöver man likväl god kunskap om
den gällande lagstiftningens bakgrund och innehåll.

Jag skulle gärna se ett system där varje riksdagsman
skulle ha möjlighet, och även krav på sig, att bilda sig en
egen uppfattning i olika frågor och ha goda kunskaper
även i udda ämnen. För att det ska vara möjligt krävs
naturligtvis att de har möjlighet att gå på djupet. 

Idag har tydligen våra parlamentariker mycket begrän-

sade egna resurser att utreda en fråga. Man förlitar sig på
vad partikansliet tar fram. Man har andra åtaganden vid
sidan av sitt parlamentariska uppdrag och man anser
kanske inte att man får tillräcklig ekonomisk ersättning för
att ge upp sin karriär och satsa allt på politiken. Personli-
gen vill jag kunna titta ”min riksdagsman” i ögonen och
fråga – ”Varför röstade du på detta viset? – det är ju helt

emot vad du propagerat för och vad du sa i
valrörelsen”. Jag vill inte höra att ”Partiet
tyckte så”. Jag kräver lite mer eget civilkura-
ge hos våra förtroendevalda. Är det för
mycket begärt? Ja kanske med dagens
system.

Varför inte minska antalet riksdagsleda-
möter radikalt? Vi har för närvarande 349
personer i det svenska parlamentet. 249
skulle vara mer än nog. De resurser som då
skulle frigöras skulle kunna användas till att
förstärka de olika riksdagsledamöternas
staber så att de får egna utredningsresurser.
Man skulle därigenom inte alltid behöva
förlita sig till partikansliet för att få under-
lag för en egen ståndpunkt i en fråga som
vet engagerar de egna väljarna.

i linje med detta ligger också att i större utsträckning få
personval, exempelvis genom enmansvalkretsar, till riksda-
gen. Ett personval som kunde kombineras med ett större
antal utjämningsröster så att vi inte tappar bort mångfal-
den i riksdagen. Personvalstanken leder också till högre
grad av eget ansvar. 

Om man måste ta ansvar för hur man röstar och vilka
lagförslag man står bakom bör det även ligga i sakens natur
att man vill kunna försvara sina val och vara påläst och
känna ett engagemang för det man tror på. 

I en demokrati är politikerna folkets representanter. Ett
folk får de politiker de förtjänar. Om vi inte engagerar oss,
tar reda på fakta om de personer som representerar oss och
fattar besluten i vårt samhälle, så har vi väl ingen rätt att
klaga. Eller är det så att politikerna har ett eget ansvar att
göra sitt yttersta för att vara så upplysta som möjligt i det
hedersamma uppdrag de har att utföra?

KRISTINA LIDEHORN

Ett folk får de 
politiker de förtjänar

LEGALLY | KRÖNIKA

jobb Chefsjurist på TV4

ålder 34 

senaste dvd  Control av Anton Corbijn   senaste bio: Mamma Mia
senaste böcker  Ett helt gäng av Michael Connelly – böckerna om Harry Bosch
senaste tv-upplevelse Amerikanska So You Think You Can Dance

’’Jag kräver lite mer
eget civilkurage 
hos våra förtroende-
valda. Är det för
mycket begärt? 
Ja kanske med
dagens system.



Respektera individen
även om den är liten

Domare vid Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter, Strasbourg
e-mail  

Elisabet.Fura-Sandstrom@echr.coe.int 

ELISABET FURA-SANDSTRÖM

strasbourg i september 2008

F ns barnkonvention har blivit vuxen – det är nu 18
år sedan den trädde ikraft men ännu återstår mycket
att göra innan skyddet för barns rättigheter kan

beskrivas som heltäckande.
I september deltog jag i en konferens i Stockholm,

organiserad av Europarådet i samarbete med Sveriges
regering. Temat för konferensen var byggandet av ett
Europa för och med barn och under ett pass diskuterades
hur man bäst skapar ett barnvänligt rättsväsende. Deltagar-
na var ministrar och
statssekreterare från
olika regeringar, domare,
barnombudsmän, advo-
kater, åklagare, psykolo-
ger och andra experter
från en rad olika länder.

Till att börja med
konstaterades att barn
och unga har speciella
behov när de konfronte-
ras med rättsväsendet
samt att det inte finns
någon åldersgräns i de
internationella konven-
tioner som kommit till
för att skydda de grund-
läggande fri- och rättig-
heterna. Det är lätt att
falla i fällan och tänka på barn som mini-människor med
mini-rättigheter, men det vore ett fundamentalt misstag. 

den grundläggande regeln om rätten till liv och förbu-
det mot tortyr och annan omänsklig behandling gäller alla
människor, stora som små. Våld mot barn är aldrig rätt, inte
ens i uppfostringssyfte. Det finns inget lagom våld, förbu-
det är absolut. Många länder i Europa har lagar som tydlig-
gör detta, men långtifrån alla. Och även i de länder där man
liksom i Sverige förbjudit barnaga sedan länge kan situatio-
nen för barn förbättras.

Barn är individer med individuella behov. Det är själv-
klart men det behöver uttalas ibland eftersom vi alla tende-
rar att tänka i kategorier, nödvändigt och praktiskt i vissa

sammanhang, till exempel när det gäller att stifta lagar.
Så vad kan vi som jurister göra för att skapa ett barn-

vänligare rättsväsende? Förutom att acceptera och bekräfta
att barn och unga är speciellt utsatta när de kommer i
kontakt med rättsväsendet så handlar det om respekt. Vi
som är vuxna måste respektera individen, även när hon
eller han är liten. Det låter ju bra, men hur skall det gå till
rent konkret? 

Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för
mänskliga rättigheter, föreslog att vi skulle tala med barn

och unga som om de
vore vuxna och med
vuxna på barns vis.
Mycket handlar ju om
kommunikation och
empati. 

I dessa sammanhang
hänvisas ofta till barnets
bästa, utan att det finns
någon definition på vad
det är eller hur man
avgör vad som är barnets
bästa. FNs barnkonven-
tion hänvisar till princi-
pen om barnets bästa i
artikel 3(1) där det sägs
att i alla åtgärder och
beslut som rör barn,
oavsett om de vidtas av

allmänna eller privata institutioner, domstolar, administra-
tiva myndigheter eller lagstiftande församlingar skall tas
med barnets bästa i fokus. Själva konceptet var inte nytt i
FNs konvention men omfattningen var det. För första
gången uttrycktes det som en skyldighet för staten att se till
att barnets bästa skulle stå i centrum för statsmakterna i
allt beslutsfattande som har konsekvenser för barn, direkt
eller indirekt. Tänk efter ett ögonblick och du kommer att
finna att det är ett mycket omfattande åtagande, om det tas
på allvar.  

Den omständigheten att det saknas en klar definition av
barnets bästa innebär att det finns utrymme för en avväg-
ning mellan rättigheter som står i konflikt med varandra.
Barn kan ha intressen som står i strid med deras föräldrars,
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CorpNordic är ledande i Norden inom bolagsförvaltning. En stor del av de 500 bolag vi 
biträder har ägare och dotterbolag i andra länder. Till bolagen tillhandahåller vi bland annat 
styrelse, redovisning och löneadministration genom specialiserade team av erfarna jurister och 
ekonomer. Vi samarbetar dessutom med ledande advokatbyråer, både i Sverige och utomlands.
 

Svenska bolag på engelska. Och franska. Och tyska. 

www.corpnordic.com

Det finns inget lagom våld, förbudet är absolut.
Många länder i Europa har lagar som tydliggör detta,
men långtifrån alla.

för att bara nämna ett exempel, och då måste en avvägning
göras. Ett barn som är kapabelt att bilda sig en egen upp-
fattning skall höras och det är statens skyldighet att garan-
tera att så sker. 

vi kan säkert alla hålla med om dessa principer, men
i praktiken är det inte alltid så lätt att tillämpa. Hur håller
man förhör med små barn som upplevt fasanfulla saker?
Hur kombinerar man i ett sådant fall behovet av att på ett
rättssäkert sätt utreda vad som skett med skyldigheten att
skydda barnet från ytterligare skador och trauman, samti-
digt som den misstänktes rätt till ett effektivt försvar inte
kränks? 

Hur förbereder man en ung person för en rättegång?
Hur försäkrar man sig att den unge förstår och kan delta i
rättegången? Hur genomför man en rättegång så att den
unge misstänkte eller brottsoffret kan komma till tals på ett
effektivt sätt?  

Frågelistan kan göras mycket längre och jag är inte rätt
person att ge några svar. Låt mig bara konstatera att en del

intressanta erfarenheter har gjorts på olika håll och att de
människor som brottas med dessa frågor i sitt dagliga
arbete ständigt lär, förbättrar och utvecklar sina metoder
inte minst när de får möjlighet att utbyta erfarenheter med
varandra, som i Stockholm. Ofta är problemen likartade
men lösningarna kan variera beroende på olika traditioner
och olika rättsliga kulturer. Det kan inspirera och öppna för
nya kreativa lösningar att höra hur andra gör.

en domare från bobigny, en förort norr om Paris som i
franska media ofta beskrivs som problemförort, med lång
erfarenhet från dömande i de speciella barn- och ungdoms-
domstolar som finns i Frankrike berättade följande. Varje
gång en ung misstänkt fördes till honom av polis för att
dömas inledde han alltid med att fråga om den unge visste
var han var och vem han mött. Nästan utan undantag visste
den unge misstänkte varken att han var i en domstol eller
att det var en domare, med uppgift att avgöra hans eventu-
ella skuld och påföljd, han just hälsat på.

Men sådant händer väl bara i Frankrike…..    
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TEXT PETER JOHANSSON    FOTO JONTE WENTZEL

Hon vill förändra bilden av den typiske politikern.

Den egna förebilden är Margaret Thatcher. Men 

i somras anklagades Annie Johansson för att ha

svikit sina ideal.

– Om jag tryckt på Nej-knappen skulle jag ha

haft en betydligt bättre sommar, säger hon.
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på väg längs visbys gränder funderade Annie Johans-
son över lämplig etikett när man möter världens kanske
mest kontroversielle kampanjstrateg. Tar man Karl Rove i
hand – eller kindpussar man honom? Arkitekten bakom
George W Bushs presidentvalskampanjer är en av västvärl-
dens mest omdiskuterade politiker. Han var också huvud-
person under årets politikervecka i Almedalen. Som center-
partisk riksdagsledamot var även Annie Johanssons med-
verkan självskriven under de hektiska julidagarna. Väl fram-
me vid Timbroseminariet löste sig Annie Johanssons predi-
kament. Karl Rove mötte henne med utsträckta armar, och
med välkomstorden:

”Hello Annie, I’m your stalker!” Bushs förre chefsrådgi-
vare påstod också att han ”visste allt” om henne. 

– Han hade promenerat efter mig på vägen dit, Billy
McCormack på Timbro hade berättat vem jag var. Det blev
ganska öppenhjärtigt, många amerikanska politiker har ju
den mentaliteten.  

Karl Rove mötte dig med öppen famn. Hur reagerade du?
– Det skapade förutsättningar för ett bra samtal.

Karl Rove tycks hålla med. På anslagstavlan i Annie
Johanssons kontor hänger ett tackbrev,  skrivet på hans per-
sonliga brevpapper:

”Many of your colleagues speak of you in reverent tones
generally reserved for rockstars and the ultra-wealthy. I can
now see why. Please let me know if your travels bring you to
the United States”.

Responsen har emellertid inte påverkat Annie Johans-
son tankar inför presidentvalet. Hon väljer bort Roves parti-
kamrat John McCain:

– Jag tror att Barack Obama är den bäste att leda USA in
i framtiden, han gör det med sin agenda för förändring och
framtidstro. I ljuset av den finansiella krisen tror jag att det

Karl Rove mötte henne med utsträckta armar,
och med välkomstorden: ‘Hello Annie, I’m your

stalker!’ Bushs förre chefsstrateg påstod också att han
‘visste allt’ om henne. ”

namn Annie Johansson
uppdag Riksdagsledamot för
centerpartiet. Ledamot i konstitu-
tionsutskottet. Partiets talesperson i
demokrati- och integritetsfrågor.
ålder 25 år
familj Singel
favoritbok ”När världen skälvde”
av Ayn Rand. 
favoritfilm ”Notting Hill”
favoritlag Europakonventionen
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…om integritetsskyddskommitén

”vi lämnade vårt slutbetänkande i januari, nu görs en
remissammanställning. Min förhoppning är att vi ska få en
grundlagsändring under nästa mandatperiod.  

Framför allt vill vi täppa till det tomrum som funnits i
grundlagen så att kartläggning och övervakning i betydande
mån ska föregås av en rejäl proportionalitetsbedömning. En
annan viktig del är att vi vill förbjuda smygfotografering i
privata miljöer. Det här är en viktig kvinnofråga, många
kvinnor fotograferas av sina före detta män som sedan
lägger upp bilderna på Internet. Domstolarna har tydligt
markerat att de saknar en sådan lagstiftning i Sverige.”

www.legally-yours.se

PORTRÄTT | ANNIE JOHANSSON

är avgörande för hur amerikanska väljare agerar. Men jag är
mycket skeptisk till Obamas protektionistiska politik.

Hon säger att hon är mycket intresserad av amerikansk
politik, inte minst för sättet att organisera valrörelserna.

– Jag fascineras av hur de lyckas få med sig gräsrötterna
i kampanjerna. Och deras arbete med tydliga målgrupper
påminner om hur vi jobbar i Sverige. 

Vid valet 2006 fick hon 2 296 personröster och lyckades
på så sätt ta sig in i riksdagen. Med hjälp av väljarnas kryss
tog hon sig förbi valsedelns förstanamn. Samtidigt blev hon
som 23-åring en av de yngsta riksdagsledamöterna genom
tiderna. I ett och ett halvt år hade hon drivit sin personvals-
kampanj. Hemma i Värnamo beskriver hon sig som ”hyfsat
profilerad” redan innan dess.

– Jag var vice ordförande i c-distriktet hemma i Jönkö-
ping Och tidigare var jag fotbollsmålvakt i IFK Värnamos a-
lag. I vissa kretsar var jag välkänd och i kampanjen var det
viktigt att rida på den bilden. 

Ungdomar, kvinnor och företagare identifierades som
kampanjens viktigaste målgrupper. 

– Jag lever efter parollen ”syns man inte så finns man
inte”. Det gäller att vara på g hela tiden, ha energi och vara
inspirerande. Då måste man synas på många ställen. Jag
ägnade mycket kraft åt att vara närvarande på ställen och
aktiviteter där folk möttes. Jag startade en blogg och satsade
på reklam i radiokanaler som många ungdomar lyssnade
på. Budskapet var hela tiden anpassat efter mina kärnmål-
grupper. 

Under hela kampanjperioden studerade hon samtidigt
juridik i Lund.

– På eftermiddagarna åkte jag upp till länet för olika
aktiviteter på kvällarna, sen åkte jag tillbaka till Lund. Jag
pluggade på tåget, det fungerade faktiskt väldigt bra. 

Jag lever efter parollen
‘syns man inte så finns 

man inte’. Det gäller att vara på g
hela tiden, ha energi och vara 
inspirerande. Då måste man synas
på många ställen.

”

annie johansson ville förändra bilden av den typiske
politikern som ”en farbror med tunt hår och glasögon”. 
I trean i gymnasiet samlade hon på sig samtliga partipro-
gram och granskade dem noga. Hon kom fram till att cen-
terpartiet ”låg närmast hennes grundvärderingar”. 

– Under hela gymnasietiden hade jag varit väldigt libe-
ral. Många blev förvånade när jag valde centerpartiet, men
jag såg allt det nya som kom med idéprogrammet 2001.
Fokus på företagande, och på individen.

Hon ansökte om medlemskap, startade en lokalavdel-
ning hemma i Värnamo och blev efterhand vice ordförande
i ungdomsförbundet och ledamot i kommunfullmäktige.

– När jag mognat i min politiska process så bestämde jag
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När man är riksdagsledamot är det
viktigt att man har en civil identitet,

min ligger i att jag är jurist.”
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mig ganska snabbt för att satsa.  I samma veva, 2002, börja-
de jag plugga juridik i Lund. Under hela studietiden hade
jag politiken som hobbyverksamhet.

Hon upptäckte snart att hon inte var ”någon riktig
jurist”.

– Juridiken bygger ju på objektivitet. Men jag märkte att
jag hela tiden opponerade mot lagtexterna. När jag läste
arbetsrätt blev jag tokförbannad. Och jag imponerades av
skattelagstiftningen, tänk att man lyckats skapa en så krång-
lig lagtext. 

2004 blev Annie Johansson tillfrågad om hon ville ställe
upp som riksdagskandidat i provvalet i Jönköpings län.

– Först tackade jag nej, jag ville läsa färdigt. Men efter
att ha funderat så ändrade jag mig. Fast jag har fortfarande
siktet inställt på att jobba som jurist. Jag får ofta frågan om
jag har nått mitt mål i livet. Men det har jag inte.

Målet, förklarar Annie Johansson, är att bli åklagare.
– Det har det varit sen jag var 14 år och tittade på ”Emma

Åklagare” och andra TV-serier. Det var enda alternativet för
mig. Alla mina praktikperioder under högstadiet och gym-
nasiet tillbringade jag på juristjobb. Tingsrätten, åklagar-
kammaren, advokatbyrån. De somrar när jag kampanjade
till riksdagen jobbade jag extra på Föreningssparbankens
juristbyrå i Värnamo. 

Vad är det som lockar?
– För mig handlar det om att skipa rätt. Önskan att få argu-
mentera är något som har format mig. Min pappa är polis
och jag har alltid fått springa omkring i korridorerna i poli-
shuset i Värnamo. Den världen har alltid fascinerat mig.

annie johansson beskriver hösten 2006 som ”en fantas-
tisk tid”. 
– Över en natt gick jag från att vara blå lagboksläsare till att
själv bli lagstiftare. Från att leva på nudlar till riksdagsarvo-
de och från att mest ha kompissamtal på mobilen till att lan-
dets ledande journalister ringde. Det var mycket som sked-
de på bara en vecka. 

Hon anser att juridikstudierna kom väl till pass i den nya
miljön:

– På juristlinjen måste man hela tiden vara påläst och
kunna läsa in stora volymer. Och när jag nu sitter i konstitu-
tionsutskottet och jobbar med lagar och paragrafer så har
jag ett försprång gentemot mina kolleger eftersom jag  är
van att tänka i juridiska modeller.

Annie Johansson ambition är att hinna avsluta juridik-
studierna under den nuvarande mandatperioden. 

– Egentligen skulle jag ha läst den sista kursen nu i höst,
men det blev tidsmässigt omöjligt eftersom jag kommer att
vara bortrest i sammanlagt åtta veckor. När man är riksdags-
ledamot är det viktigt att man har en civil identitet, min lig-
ger i att jag är jurist.

Mötet med den politiska vardagen motsvarade inte rik-
tigt förväntningarna.

– Jag trodde att det politiska arbetet skulle vara väldigt
svart och vitt. Men ganska snart insåg jag att den politiska
verkligheten är mer grådaskig, och inte alls så snabbfotad
som man önskar. Ibland gör det mig väldigt frustrerad. Det
behövs politiker som är otåliga och utmanar den politiska

Jag fick ta emot hot och
hatbrev. Det skickades

diverse saker till mig. ”
processen samtidigt som de är exekutiva och noggranna.
Vägen från tanke till verkställighet måste gå betydligt fortare.

Hur ska det gå till?
– Genom att ställa upp tydliga syften och mål när man till-
sätter en utredning. Då minskar behovet av komplettering-
ar, tilläggsdirektiv och annat som förlänger processen. Man
kan jobba mer med utskottsinitiaitiv i riksdagen. Får vi in
fler personvalda så tror jag att maktfördelningen mellan
regering och riksdag komemr att förändras, bli mer livfull
på ett sätt som kommer att vara en tillgång för det demokra-
tiska samtalet.  

när fra-debatten exploderade i mitten av juni utsattes
Annie Johansson för massiv politisk press. Hennes motstån-
dare tyckte att hon gav ”det politiska hyckleriet ett ansikte”.
Under sena kvällar med riksdagsgruppen försökte parti-
kamraterna övertala henne att följa den gemensamma lin-
jen. 

På sin blogg sammanfattade hon: ” Denna vecka har för
mig varit den hittills största prövningen i livet. ”

Under hela sin tid i riksdagen har Annie Johansson pro-
filerat sig på integritetsfrågor, till exempel genom sitt arbete
i Integritetsskydskommitén. När hon efter segdragna inter-
na förhandlingar till slut röstade ja till förslaget så blev kriti-
ken intensiv.

FRA-lagen mötte stort motstånd. De riksdagsledamöter

…om FRA
fra-lagen (eller signalspaningslagen) är innebär nya och
utökade möjligheter för Försvarets radioanstalt, FRA, att
bedriva signalspaning på kabelburen trafik som passerar
Sveriges gränser. 

Remissinstanser som Rikspolisstyrelsen, Säpo och Advokat-
samfundet har varit mycket kritiska till propositionen. 

I slutet av september meddelade regeringen att man inom
allianspartierna kommit överens om tillägg till lagen som
skulle skärpa integritetsskyddet. Till exempel:

� Tillstånd för signalspaning ska prövas av domstol.
� FRA får inte signalspana mot trafik där både avsändare

och mottagare finns i Sverige.
� FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av

regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
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som uppfattades som svikare, till exempel Annie Johansson
och hennes partikamrat Fredrick Federley, var bland de
värst utsatta.

– Jag fick ta emot hot och hatbrev. Det skickades diverse
saker till mig. Men samtidigt fanns det mycket konstruktiv
kritik som vi kan inkludera i tilläggspropositionen. 

Ångrade du dig aldrig?
– Mitt mål i livet har aldrig varit ”stoppa, krossa, kräv!” Jag
vill inte rösta ”nej” bara för att markera motstånd, hellre tar
jag ansvar och ger mig in i debatten och försöker förändra.
Men visst, min sommar hade blivit betydligt roligare om jag
hade tryckt på nej-knappen.

Inför beslutet var de interna debatterna infekterade. 
– Med den svenska partidemokratin följer udda inslag,

som att man ska få med hela partiet inför varje beslut. Jag
har inte känt någon blodig partipiska.  Och jag har inte fått
höra att min politiska karriär skulle drabbas. Däremot finns
det ett enormt grupptryck inom ett parti. Hos oss tar det sig
uttryck i tankar som ” vad gör din fråga viktigare än min?”,
”varför ska just du få gå före och utmärka dig”. Jantelagen är
påtaglig även inom politiken. 

Kände du att kritikerna hade rätt, att du svek dina ideal?
– O, nej. Politik handlar om att se helheten och göra avväg-
ningar. Jag är invald som en tydlig liberal politker och står

för integritet och frihet. Jag utgår från att alla ser behov av
en signalspaningslag, min roll har varit att få in ett så starkt
integritetsskydd som möjligt i lagförslaget. Där tycker jag
att jag har gjort mitt yttersta. 

Annie Johansson betonar att  hon representerar Jönkö-
pings län. 

– Det här har inte lyfts fram bland väljarna där. Motstån-
det har varit starkast i storstäderna, bland yngre och bland
killar. Det har jag tiotusentals mail som visar.

FRA-lagen toppade den politiska dagordningen i tre måna-
der. I slutet av september presenterades nya tillägsförslag.

– Regeringen har rivit upp och gjort om. De har lyssnat
in oss kritiker och föreslår nu förändringar som ligger i linje
med Europakonventionen. Domstolsprövning av all verk-
samhet, en begränsning av FRA:s generella tillgång av tra-
fik samt tillgång till effektiva rättsmedel har varit tydliga
krav under hela processen. Det har varit en lång och hård
resa men jag tycker nu att man landat i en lag med starkt
skydd för den enskildes integritet.  

annie johansson har redan bestämt sig för att kandide-
ra till riksdagen  även 2010.

– En mandatperiod är alldeles för kort tid för att kunna
sätta sin prägel på riksdagsuppdraget. Det tar ett år innan
man har tröskat sig igenom alla procedurer en första gång.
De följande två åren kan man jobba ostört men det sista året
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ägnar man en stor del av tiden åt nästa valkampanj. Jag ser
inte politiken som ett livsuppdrag. Man måste hela tiden
vara engagerad och ha ny enrgi att spruta in i processen. Det
tror jag att man bara kan ha i två, eller tre, mandatperioder.

Vad hoppas du åstadkomma under den tiden?
– Att vi ska ha ett starkare integritetsskydd i grundlagen,
jag hoppas att vi kan driva igenom det slutligt under nästa
mandatperiod. 

Opinionsläget ser dystert ut för alliansen. Hur ska ni vända
det?
– Vi politiker beskylls alltid för att ha mycket snack och lite
verkstad.  Under de här två åren har vi genomfört många av
våra vallöften, och gjort det i rekordfart. Men vi har snackat
alldeles för lite om det. Det måste vi göra nu, mer snack och
mindre verkstad. Samtidigt kommer oppositionens alterna-
tiv att börja granskas. De två faktorerna, plus att vi ska pre-
sentera ännu en reformbudget, tror jag kommer att vända
opinionsläget. Jag är övertygad om att skillnaderna krym-
per i opinionsmätningarna. Och jag tror att alliansen kom-
mer att vinna valet. 

Bör formerna för utnämning av justitie- och regeringsråd
förändras?
– Jag tycker att man bör eftersträva större öppenhet i rege-

ringens utnämningsprocesser. Den transparensen gäller
också för domarämbeten. Jag vill ha en öppen rekryterings-
process, men den får inte leda till att de mest lämpade inte
väljer att söka. Det är viktigt med en dokumentation av pro-
cessen, för att garantera att den är saklig och opartisk.

Du har tidigare sagt att det förekommer för mycket ”pajkast-
ning” i konstitutionsutskottet. 
– Ja, så är det ju! KU måste få större trovärdighet i det kon-
stituionella systemet. Den trovärdigheten kan bara vi i riks-
dagen skapa. Det har gått inflation i KU-anmälningar. De
används ibland som rena och skära interpellationsdebatter.
Konstitutionsutskottets primära roll är att granska regering-
en och bereda grundlagsfrågor. 

– Vi ledamöter måste bli bättre på att ta av oss de politis-
ka glasögonen och ta på oss de granskande, det har visat sig
vara svårt både för oppositionspolitikerna och oss i majori-
teten.

Bör nämndemannasystemet omformas?
– Det är viktigt att nämndemännen får en rejäl utbildning,
och att de har integritet. Min personliga uppfattning är att
de inte borde representera politiska partier, bland annat
med tanke på att medlemstalen i partierna sjunker. Alla
människor, oavsett om de är politiskt aktiva, borde repre-
senteras i nämndemannakåren. 
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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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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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Många kvinnliga jurister börjar jobba på affärsbyråerna, men
få blir delägare. Reflektioner?
– Man måste ta större ansvar med coachningen för att hålla
kvar kvinnor i organisationen. Och i alla sektorer behövs det
kvinnliga förebilder som går före och drar upp vägen.

Hur blir man en sådan?
– Det handlar om en inre drivkraft, om att tro på sig själv.
Att kunna sticka ut hakan och inte låta någon sätta sig på
en. Auktoritet kan skapas på fler sätt än att vara hård, kall
och rak, man kan vara lyssnande och släppa upp även andra
på scenen. Det är viktigt att först och främst vara en individ.
Min ledarstil är tydlig och bestämd, men också mjuk och
lyssnande. 

Har du någon egen förebild?
– Ja, Karin Söder. Hon var ju Sveriges och centerpartiets för-
sta kvinnliga ledare. Stark och med skinn på näsan. Sen är
jag väldigt fascinerad av Margaret Thatcher. Hon hade verk-
ligen råg i ryggen och visade var skåpet ska stå. Och en fan-
tastisk debattstil, när man har sett henne i debattstolen så
mår man bra hela dagen! Hon har betytt mer för eftervärl-
den än någon annan brittisk ledare. Jag försöker ta efter
henne, leva lite på uppstuds och gå mot strömmen. 

Jag försöker ta efter henne,
leva lite på uppstuds och gå

mot strömmen.”
om margaret thatcher

i  slutet av oktober lämnar Annie Johansson tillfälligt
riksdagsarbetet. Under fyra veckor kommer hon i stället att
följa det amerikanska presidentvalet på plats i USA.

– Jag har fått ett stipendium av amerikanska ambassa-
den som också står för alla kostnader. Det är ett program för
unga, europeiska ledare. Jag är själv från Sverige. Vi kom-
mer att under drygt tre veckor vara i Washington, San Fran-
sisco, Texas, Ohio och New York och följa presidentvalet. Det
ska bli oerhört spännande!

Är Karl Rove informerad?
– Ja, jag tänkte skriva det i svarsbrevet till honom.    �
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KHAO LAK
Nästan fyra år har passerat sedan tsunamin. Khao Lak är

åter ett grönskande semesterparadis med doft av jasmin och

smekande vågor. Men minnet av katastrofen är påtagligt. 

TEXT BARBRO JANSON FOTO  ANGELICA ZANDER/VAGABOND  

TILLBAKA TILL
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botten har vackert blått kakel. De nedsänkta barsto-
larna sitter fortfarande på plats i poolen. En skylt ovanför
baren välkomnar oss till Similana Beach Pool Bay. Poolom-
rådet är stort, lyxigt och ligger bara ett stenkast från stran-
den. Men i poolen simmar fiskar och vassen växer meter-
hög. De pärlemorskimrande pelarna på balkongerna är
brutna på flera ställen. Trädgården är vildvuxen, hela hotell-
området öde, och det är märkligt tyst. 

Detta hotell har inga gäster. Det har det inte haft sedan
den 26 december 2004. Dagen då vågen skoningslöst vällde
in over Khao Lak och svepte med sig tusentals människoliv.
Similana Beach and Park Resort, invid Khao Laks strand,
var ett av det hundratal hotell som förstördes. 

Hotellet var nybyggt och hann knappt mer än öppna
innan det totalförstördes. Nästan fyra år senare är det ännu
inte återuppbyggt. Att gå runt här är spöklikt. En stenlagd,
övervuxen gång leder oss till en torrlagd fontän där växtlig-
heten har tagit över. Ingen klipper gräset och håller efter
bougainvillean. Ingen nyper av vissna blommor. Men blom-
mar gör det ändå. 

Trädgården är vacker och vild – som hämtad ur en saga
om en sovande prinsessa, vars slottsträdgård övergivits. 

Hotellbyggnaden är en huskropp tömd på mänskligt liv.
Glaset till nödskåpet är sönderslaget, taket är uppbrutet, de
elektriska ledningarna utplockade. Klängväxterna har letat
sig upp över de brutna balkongräckena, in i korridoren. 

Flera av dörrarna till hotellrummen har brytmärken. Här
tog sig räddningspersonalen in för att leta efter skadade. På
väggen utanför står det klottrat OK Japan 04/01 2005. Troligt-
vis en markering från japanska hjälparbetare att de hade burit
ut alla döda och rensat rummen från personliga tillhörigheter. 

Luften känns tung att andas. Jag ryser till trots värmen.
Det som hände är obarmhärtigt närvarande. 

En lampskärm på ett golv ligger kvar, omkullvälta
möbler, en tavla med en buddafigur.

Similana Beach and Park Resort står som ett spöklikt minnesmärke
över tsunamin. 
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Khao Laks sandstränder
Sanden är finkornig och mjuk, vågorna rullar sakta in över den
långgrunda botten. Stora delar av den kustremsa som benämns
Khao Lak är sandstrand. Söderifrån heter stränderna Khao Lak
Beach, Sunset Beach och Nang Thong Beach. Den sistnämnda
ligger närmast centrum, och samtliga kantas av hotell men är ändå
rena och fräscha. Bortom udden följer Bang Niang Beach, Khuk
Khak Beach, Pakweeb Beach och Bang Sak Beach. Ao Thong
Beach, även kallad White Sand Beach, är den överlägset vackraste
stranden, och snäppet mer öde än de övriga. Hit är det ungefär 15
km från Khao Lak centrum. Ta en taxi, songthaew (liten minibuss
med öppet flak). Här finns ett fåtal resorter och bungalows. 

På White Sand Beach slipper man trängas med  hundratals solstolar. 

Trädgården är vacker och 
vild – som hämtad ur en

saga om en sovande prinsessa, vars
slottsträdgård övergivits. 

Det är som om en film spelas upp i huvudet. Här kom
vågen, som en massiv vägg in över solstolar och utlagda
handdukar. Och ända upp till nocken här måste vattnet ha
nått av märkena att döma. Över balkongräcket på den stora
sviten närmast stranden sköljde det in med enorm kraft för
räcket är brustet. 

Och människorna, alla människor som måste ha befun-
nit sig här. 

Fantasin fyller ut luckorna. Och jag vill inte tänka mer. 

vi går ut i solen igen. Skakar av oss den krypande käns-
lan. Men minnesbilderna är kvar. Trots att miljön här ute
överträffar den vildaste semesterdröm. Vattnet är gnistran-
de, ljummet och sanden len. Vi vandrar längs med strand-
kanten och låter oss omfamnas. 

Bara tio meter bort börjar nästa hotellområde. Khao Lak
Resort kan närmast beskrivas som en grönskande fristad.
Här står nya små bungalower prydligt på rad, de har varsitt
litet badkar framför dörren, lagom stort för två att sitta i och
skåla medan man betraktar solnedgången över havet. 

Och de fyra svenska ungdomar som ligger i solstolarna
och kramar ut så mycket sol och värme som möjligt av den
allra sista semesterdagen, de trivs. 

– Va, ligger det ett hotell här bredvid som inte är åter-
uppbyggt? Nej, det har vi inte sett. 
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                                www.thaiairways.se

75%-rabatt  för  barn 2-15 år

                                För mer information om bokning och priser kontakta din resebyrå.

Flyg med THAI och möt julen i Thailand. Priser från 6.400 inkl. skatt/vuxen! Barn mellan 2 och 15 år 

som reser med vuxen betalar endast 25% av vuxenpriset till Bangkok. Erbjudandet gäller för utresa 

6-10 december och hemresa senast 31 december, 2008. Obs! Platstillgången är begränsad. Sawasdee!

Fantastiska julklappspriser till
                  Bangkok för hela familjen
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De har inte ägnat särskilt mycket tankeverksamhet åt
tsunamin, säger de. De är ju här på semester och njuter av
allt som är nu. 

Men de har besökt tsunamimuseet, och den blå och röda
båten i närliggande Ban Nam Kem. Båda båtarna bars med
av vattnet långt upp på land, och de ligger kvar som minnes-
märke. Den blå båten fungerade som livbåt och sägs ha räd-
dat lika många som den röda båten skadade när den rände
rakt igenom hus och hem. 

Vid det glittrande vattnet på Khao Lak Resorts strandbar
träffar vi också Ching Rugsit. Hon jobbar på hotellet, och
jobbade gjorde hon även den dag då vågen kom. Hon stod
nere vid strandbaren, ungefär där hon står nu. Hon ler
medan hon berättar. Ler hela tiden. 

– Vi var 50 personer som jobbade den dagen. Åtta perso-
ner ur personalen dog. Jag sprang, men inte tillräckligt fort.
Vågen svepte med mig. Jag hängde mig fast i ett bambuträd,
där uppe, till vänster om receptionen, säger hon och pekar. 

Ching Rugsits barn klarade sig också. Hennes hus ligger
sju kilometer härifrån och vågen stannade ungefär en kilo-

Ching Rugsit  klarade sig med nöd och näppe undan vågen.

”
Jag sprang, men inte 
tillräckligt fort. Vågen 

svepte med mig. Jag hängde mig
fast i ett bambuträd. 
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meter från husdörren. Däremot omkom hennes moster, som
jobbade i köket på ett hotell i Khao Lak. 

Ching Rugsit tycker att hon har haft tur. Hennes närmas-
te familj skonades och hon fick dessutom behålla sin anställ-
ning på hotellet. Visserligen gick hon ned till halva lönen,
ungefär 4 000 baht i månaden, cirka 700 kronor, så det var
knapert. Men hon fick stanna. Hon pekar på de spröda
gröna träden och de prunkande buskarna. 

– Jag har varit med och planterat de här! säger hon glatt. 
Hon berättar att hon iakttar vattnet varje dag. Är upp-

märksam på hur det förändras. 
– Och så säger jag till alla nyanställda att om de ser att

vattnet drar sig tillbaka, då ska de springa. 
Khao Lak Resort är nästan fullbokat nu, och det var full-

bokat den dagen då vågen kom. Ching Rugsit vet inte exakt
hur många turister som omkom, kanske 20 eller 30? 

Hon ber oss att gå upp till receptionen och få en exakt
siffra. Men den chef vi träffar uppe i receptionen vill helst
inte prata om tsunamin alls. 

– Det var så länge sedan. Man vill inte röra upp det igen.
Varför ska ni skriva om det? säger hon och ler, hon också. 

tsunamin drabbade khao lak mycket hårt. Vi som jul-
lediga hemma i Sverige betraktade katastrofen på tv-appa-
raterna matades med bilder och fakta just från Khao Lak.
Av de 543 svenskar som omkom i tsunamin befann sig de
flesta just här. 

100 av de 143 hotellen som då fanns på orten skadades
eller förstördes helt. I Phang-Nga-provinsen, som Khao Lak
tillhör, dog 4 225 personer, enligt de officiella siffror som
anges på tsunamimuseet. Men brittiskan Karen Blackman,
som kom till Khao Lak bara någon vecka efter katastrofen,
påstår att dödstalet egentligen är mycket högre. Den officiel-
la siffran över antalet döda inbegriper inte de många bur-
mesiska gästarbetare som jobbade här, säger hon. 

Vi möter Karen Blackman på den långa stranden i Bang
Niangbukten, i Khao Lak. Hon vill att vi ska komma på ett
beachparty samma kväll, ler och delar ut lappar. Det är hen-
nes vän som har restaurangen, och de hoppas på fullsatt. 

Karen Blackman reste hit bara några dagar efter tsuna-
min, just för att hjälpa till. Hon lämnade sin man i Storbri-
tannien och drog hit. 

– Jag kände att jag var tvungen att göra något. Jag hade

Medan mamma och pappa elefant bär turister på ryggen softar
elefantbebisen. 

”
Av de 543 svenskar som
omkom i tsunamin befann

sig de flesta just här. 

Himlen färgas violett,
gul och röd när solen
går ned över Khao Lak.



Singha Beer
Råvaror: Helmaltsöl

Smaktyp: Ljus lager

Karaktäristik: Ljus gul färg. 
Frisk, smakrik, välhumlad öl med 
markerad beska och någon sötma 
i avslutningen.

Serveringstips: Serveras med 
fördel till smakrikare asiatisk mat 
med passar också utmärkt till 
husmanskost och som  
törstsläckare.

Alkoholhalt: 5,0 % volym

Artikelnummer på  
Systembolaget :  1428-03

Pris inkl moms: 15:30

Volym: 330 ml

 Beska Fyllighet Sötma

Alkohol kan 
orsaka nerv- och 

hjärnskador.
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varit mycket i Thailand på semester innan tsunamin, och
fått så mycket. 

Så blev hon kvar. De soliga dagarna passerar medan hon
umgås med sina vänner, jobbar i baren, och bara är. 

– Khao Lak är mitt hem. Jag älskar det! Detta är den plats
jag känner mig mest hemma på. Jag har inget kvar i Storbri-
tannien som jag måste hem till. 

Hennes första tid i Khao Lak ägnades åt akuta hjälpin-
satser och att röja upp. Sedan kom återuppbyggnad av både
hem, affärsverksamheter och hotell. Det gällde också att
ordna sysselsättning till alla dem som förlorade sina jobb i
och med tsunamin. På Tsunami Volunteer Center i Khao Lak
skapade man hantverk och sålde för att få in pengar till nöd-
ställda. Här gjorde Karen Blackman sin insats, ihop med
många andra volontärer. 

Detta är den första säsongen sedan tsunamin kom som
turisterna verkligen hittat tillbaka, säger hon. 

– De började komma 2007, men det är först nu under
2008 som de verkligen börjar hitta hit igen. 

Hon säger att en del av dem hon möter är personer som
förlorat någon i tsunamin, som kommer hit för att bearbeta
eller komma närmare den person som gått bort. Andra kom-
mer för att de varit här innan tsunamin, älskar denna plats
och vill bidra ekonomiskt till en återuppbyggnad. Självfallet
kommer också de som aldrig har varit här förut. De kommer
enbart för att ha semester, och Khao Lak är verkligen en
plats för det. 

Investerarna ser en lönsam framtid i Khao Lak. I hela
bukten vid Bang Niang byggs det för fullt. Längs huvudga-
tan som leder ned från tsunamimuseet ljuder det av borr-



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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maskiner. Här ska det bli ett nytt köpcentrum, flera nya
resorter och restauranger. 

Och vi spekulerar kring hur lång tid det tar innan min-
nena av tsunamin ska blekna så mycket att det kan gå en hel
dag utan att någon enda människa tänker på vågen. Tar det
en generation – eller tre? 

så kommer solnedgången och färgar himlen snäckskals-
rosa, gul, blå och purpur. Natten kommer snart att svepa in
Khao Laks berg i sammet. De skummande vågorna kommer
att avta i styrka. 

Och när mörkret har lagt sig samlas man gärna vid tor-
get uppe vid vägen. Man tar en Singhaöl och äter en pad thai
(stekta nudlar) på någon av de enkla restaurangerna längs
huvudgatan. Sedan köper man en spröd pannkaka fylld av
mjuk banan i ståndet. Man förhandlar om priset på ett par
Adidasshorts, som förstås inte är äkta vara, men det vet man
om och det känns just då som att det inte spelar någon roll. 

Här samlas volontärerna som funnit ett nytt hem, åter-
vändarna som kommit för att vara nära en förlorad, de
bofasta som lever med sorgen varje dag. Och så de nya
semesterfirarna vars minnesbilder från tv:n börjar blekna,
de som uppfinner paradiset på nytt. 

Och imorgon går solen upp över ännu en grönskande
dag i Khao Lak.  �                  guide till khao lak �



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 1.500/mån*

Förmånsvärde:

fr 1.550/mån*

 A3 1.6 e (E85) från ca

181.900kr
 Sportback 8.500 kr

Leasing:

fr 1.365/mån*

Förmånsvärde:

fr 1.166/mån*

Audi_Legally-Yours_210x297_A3_E-Power_Fram.indd   1 08-09-25   16.04.21
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Bland andra Fritidsresor, Solresor
och Ving kör charter till Khao Lak.
Flygtiden är 10–12 timmar.
Prisexempel för två personer med
boende på fyrstjärnigt hotell: 
15 196 kr. Det är också lätt att ta
sig hit på egen hand. Phukets
flygplats ligger närmast, och från
Phuket stad går bussar flera
gånger per dag. Skulle du välja att
ta taxi direkt från Phukets flygplats
till Khao Lak, en sträcka på
ungefär 8 mil, så räkna med att
betala 2 000–2 500 baht (ca
380–480 kronor). Priset varierar
beroende på hur många ni är i
bilen. 

RESA RUNT

Det är generellt sett enkelt att ta
sig runt i Thailand, med både buss,
tåg och båt. Samtidigt är det rätt
smidigt att ta hjälp av en turarran-
gör, som syr ihop en resa med de
transportsätt som passar kors och
tvärs i landet. Visst lägger de på en
del avgifter och dessutom kan
resorna ibland ta lång tid, men
oftast fungerar det bra. Turarran-
görerna, vars kontor ligger tätt på
alla thailändska turistorter, säljer
också båtturer och en uppsjö av
utflykter där det ibland ingår även
mat och övernattning (läs mer
under rubriken Utflykter). 
För kortare sträckor är det smart
att ta en songthaew, en liten
öppen minibuss, som fungerar
som taxi. 

BO

I Khao Lak finns ett enormt utbud
av hotell. De flesta är av resorttyp.
Enkla och billiga bungalower är

tyvärr svårare att hitta. 
Khao Lak Inn, ett backpackerställe
uppe vid huvudgatan, beläget
ovanpå en affär. Ungefär 700 baht
(ca 135 kr) för ett dubbelrum.
Nang Thong Bay Resort, med
vacker grönskande trädgård,
omkring 1 500 baht (ca 290 kr)
för ett dubbelrum. Khao Lak
Seaview Resort & Spa, femstjär-
nigt med pool, gym, spelhall med
mera. 4 500–23 000 baht (ca
860–4 400 kr), beroende på
rumstyp. 

Fler hotell hittar du på
www.khaolak-hotels.com. Dykstäl-
let Sea Dragon har också gjort en
bra sammanställning:
www.seadragondivecenter.com
under länken »acommodation«.  

ÄTA OCH DRICKA

Det thailändska köket är som
bekant utsökt, och det är lätt att
hitta god mat i Khao Lak. Flera av
hotellen har bra restauranger.
Restaurangerna nere vid stranden
är generellt sett dyrare än dem
som ligger vid huvudgatan
Thanon Petchkasem. 
Nang Thong Beach Resort har en
strandrestaurang med utsikt över
solnedgången, och goda thaisop-
por. Stort utbud av fisk och
skaldjur hittar du på mysiga Khao
Lak Seafood. Rekommenderas gör
också familjära Sala thai, mitt emot

supermarketen vid Thanon
Petchkatem. Enkelt, prisvärt och
gott. 

NATTLIV

De riktiga partydjuren får söka sig
någon annanstans än till lugna och
gemytliga Khao Lak. Men visst
finns det en del pubar. Några av
de mer populära ställena är Tarzan
Bar vid huvudgatan, nära super-
marketen, och Happy Snapper, på
huvudgatan Thanon Petchkasem.
Gillar man hårdrock kan man sikta
in sig på Happy Lagoon Bungalows
bar som heter Running Deer. 

SHOPPA

I stånden längs huvudgatan säljs
mängder av märkeskopior, bland
annat kläder, smycken och
solglasögon. Är man inte intresse-
rad av det finns här också de
vanliga turistsouvenirerna, alltifrån
träelefanter till kokosnötsbestick.
Att låta en skräddare sy upp plagg
är mycket populärt. 

Vill du se en lokal marknad så ta
dig till Bang Niang på en måndag,
onsdag eller lördag.

UTFLYKTER

I Khao Laks närhet finns en uppsjö
av saker att ta sig för. Populära
utflykter är ridtur på en elefant i
regnskogen, och bad i vattenfall. 
Ögruppen Similan, och ön Surin
strax utanför Khao Laks kust, är
kända för att ha mycket bra dyk-
och snorklingsvatten. Dagsutflyk-
ter till öarna går från Khao Lak,
räkna med att starta vid sju-tiden
på morgonen. Till öarna går också
många längre dykturer. I Khao Lak
finns flera dykcenter, bland annat
Sea Dragon Dive Center och
Similan Diving Safaris. 
Även Phang Nga-bukten har
agerat filmkuliss. En hög klippa
som förekommit i en Bondfilm är
ett populärt utflyktsmål. I ärlighe-
tens namn är just den lilla klippan
inte mycket att se. Men båtturen
kan vara trevlig, och omgivningar-
na i Phang Nga är mycket vackra. 
Khao Lak Lamru är en liten
nationalpark precis söder om
Khao Laks centrum. Nationalpar-
ken Khao Sok är större och
erbjuder elefanttrekking, kanotfär-
der och bad. 

Nära Khao Lak finns också ett
par olika tempel som är populära
besöksmål: Suwan Khuha, också
kallad Monkey Cave, och Bang
Riang-templet.  

PRISLÄGE

Thailand är fortfarande billigt. Du
kan få en fantastiskt god lunch för
15 kronor, en lika schyst middag
för 40 kronor. Priserna varierar
dock mycket beroende på
restaurangens placering och på
hur många faranger (västerlän-
ningar) som besöker den. 



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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Är du rädd 
om det du har?

Vi är ensamma om det specialanpassade stöld- 
skyddet för extern hårddisk. Den har en snygg design 
och är tillverkat i kraftig stålplåt med extra tjock dörr 
med kraftiga låskolvar. Förberett och klart för säker 
fastbultning i vägg & golv. Anpassad med inbyggt 

strömuttag samt nätverkskontakt & USB.

Vi hjälper dig med frakt ända hem!
Välkommen till oss på www.nordsec.se

Vi hjälper dig att skydda 
dina värdehandlingar!

Nordsec Security AB - Tel 031-962020 - info@nordsec.se
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Vill du också äga 
ett hyreshus?
Investerar i Svenska bostadsfastigheter | 10 – 15% förväntad avkastning per år 
6 års investeringshorisont | Låg risk för värdeminskning
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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



Det främsta målsparandet har historiskt varit för
att kunna bilda familj och köpa sin egen bostad. 
I dag görs detta ofta helt med lånade pengar,
men unga människor borde hellre bospara än
pensionsspara. 

mycket av den reklam som görs för fondsparande gör
mig lite trött. Nog borde säljarna i längden tjäna på att
använda ärligare argument?

Men en typ av fondreklam gör mig riktigt irriterad – när
banker och försäkringsbolag försöker övertala människor
mellan 20 och 30 att sätta in sina pengar i en pensionsför-
säkring, där pengarna är inlåsta till ägaren fyllt 55 år. 

Jo, jag förstår att finansbranschen tycker att pensions-
sparande i minst trettio år är bingo, för både försäkring och
fonder kostar i avgifter varje år. Ju längre pengarna är inlås-

ta, ju fler år får bolaget en säker och bekväm intäkt. Allra
helst hoppas finansbranschen nog att 25-åringen samtidigt
lånar 100 procent vid köpet av sin bostad, så att banken kan
ge ut bostadsobligationer som fonderna köper – en rund-
gång där vanligt folk garanterat betalar högre ränta än de
får. Och banken behåller räntemarginalen.

Men 1 juli 2004 kom en lag som ska stoppa dåliga råd. En
blåögd läsning av paragraf 5 i rådgivningslagen ger intrycket
att banker och försäkringsbolag numera bara får rekommen-
dera lösningar som är lämpliga för konsumenten. Företagen
som säljer sparande ska iaktta god rådgivningssed. Fast
reklamen visar att skrämselpropaganda av typen ”Skulle du
klara dig på 50 procent av din lön?” fortsätter.

Frihet
Den största poängen med ett sparande är ofta inte det du
faktiskt till slut köper för pengarna, utan allt det du skulle
kunna köpa. Om du valde det. Sparkapital ger frihet, som
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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 | 7 | MÅLSPARANDE

25-ÅRINGAR SOM PENSIONSSPARAR 

BINGO FÖR FINANSBOLAGEN

�



Kaupthing Finansiell Planering projektleder 
förmögna entreprenörers totala ekonomi. 

Vi är specialister på skatte- och bolags- 
strukturer och tillsammans med våra för-
mögenhetsförvaltare hjälper vi dig som 
entreprenör att bygga långsiktiga värden.

Om du vill boka ett förutsättningslöst  
möte eller veta mer om oss, hör av dig  
till sebastian.schmidt@kaupthing.com  
eller thomas.mattsson@kaupthing.com.

Kaupthing Finansiell Planering.

     Av entreprenörer, för entreprenörer.
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ger många fördelar och även en del nackdelar. För de flesta
tror jag att möjligheterna med sparkapital överväger den
ångest och oro som kan uppstå när valmöjligheterna träng-
er sig på. Friheten ger ökad lycka, även om det är andra delar
av livet (gemenskap, familj, vänner och frihet) som främst
gör oss lyckliga.

Men ett pensionssparande som är inlåst av skattelagar
till efter 55 års ålder – det ger ingen valfrihet. Möjligen en
minskad oro för en fattig ålderdomen, men den oron tror jag
hamnar långt ner på problemlistan för de flesta under 50.

Vi svenskar studerar allt längre, majoriteten börjar inte
arbeta permanent förrän vi är omkring 25 år gamla. Först
med en fast månadslön är det möjligt att spara pengar mer
genomtänkt och de första åren på arbetsmarknaden är fak-
tiskt en av de perioder som ger bäst möjlighet att bygga upp
ett sparkapital, eftersom de flesta inte hunnit dra på sig så
mycket fasta kostnader ännu.

Minst en tiondel
Många tycker nog att det verkar svårt att spara i början av
arbetslivet, eftersom lönen då normalt är låg. Men när man
nyss flyttat hemifrån är det samtidigt lättare att hålla ned
kostnaderna för boende och andra fasta kostnader – innan
man samlat på sig alla de möbler, fordon och prylar som ofta
tynger de äldres ekonomi. Barn får vi svenskar numera nor-
malt när vi är över 30. Genom att dessförinnan undvika åter-
kommande kostnader varje månad kan alla som inte har
barn låta bli att konsumera hela lönen. Att spara minst en
tiondel av lönen efter skatt är ett rimligt mål. 

Första steget är då att bygga upp en buffert i sin ekono-
mi. Att ha slut på pengar sista veckan innan nästa månads-
lön är tyvärr vanligt. Många har dessutom dyra skulder via
kontokort, som gör att en stor del av lönen går till att betala
höga räntor, istället för till något roligt. Att bygga upp en
buffert, pengar som bara får användas vid ovanliga oförut-
sedda händelser (till exempel reparation eller sjukdom), ger
ökad frihet att välja och genom att kontrollera mer av sitt liv
minskar vardagsstressen, medan lyckokänslorna ökar.

Bospara
Nästa steg är målsparande – i första hand att kunna köpa sin
egen bostad och ta del av den långsiktiga värdeökningen på
bostadsmarknaden. Därefter kommer för de flesta att ha råd
att bilda familj och ge sina barn en bra uppväxt. Och även de
som redan äger sin bostad vill ofta kunna flytta till större
eller skaffa en sommarstuga.

Istället för de futtiga hundralappar som bankerna ofta
rekommenderar i månadssparande, så ska den som verkli-
gen vill kunna nå stora mål inom rimlig tid sätta av tusenlap-
par. 5000 kronor per månad i fem år ger totalt insättningar
på 300.000 kronor. Fast även om pengarna placeras i en fond
som råkar stiga kraftigt, så återstår ändå långt upp till priser-
na på bostadsrätter och villor, åtminstone i storstäderna.

Viktigast är att vänja sig
Men det bästa med målsparande är inte alls bara att bygga
upp ett kapital som ger möjlighet att till exempel betala
handpenning på en bostadsrätt eller villa – viktigast är att
vänja sig vid att klara av de kostnader som en större bostad
eller familj kommer att ge senare i livet. Vanan att tidigt i
livet hålla ned de återkommande kostnaderna varje månad
ger bättre ekonomisk kunskap, som hjälper till att behålla
harmoni och livsglädje när de nödvändiga kostnaderna
senare ökar.

Genom att undvika dyra vanor, som blir svåra att behålla
senare i livet, kan man rimligen även undvika delar av den
besvikelse och de konflikter som småbarnsföräldrar ofta
drabbas av. Dessutom är det mycket värt att känna att man
har kontroll över sin ekonomi och därmed sitt liv, snarare
än att livet styrs av hur många dagar det är kvar till nästa
lön.

Högre pension målet efter 50
Även senare i livet är förstås målsparande ofta smartare än
att låna och betala höga räntor. När eventuella barn har flyt-
tat hemifrån kommer normalt ytterligare en period med
stora möjligheter att spara pengar. Fast ofta är de nödvändi-
ga behoven då redan fyllda (bostad, bil, möbler) och dröm-
marna handlar mer om olika typer av lyx eller guldkant. 

Då är den bästa perioden att pensionsspara. En kortare
spartid kompenseras för det mesta av högre lön och lägre
fasta kostnader. Människor över 50 vet dessutom bättre
vilka förutsättningar och behov de har, vilket gör en rimlig
kalkyl av sparbehovet mycket lättare.
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Vanan att tidigt i livet hålla ned de återkommande kostnaderna
varje månad ger bättre ekonomisk kunskap, som hjälper till att
behålla harmoni och livsglädje när de nödvändiga kostnaderna
senare ökar.
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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.
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Christer Lingström värnar
om en skånsk, halvt
bortglömd, klassiker. 

Trots att den gett honom
en axelskada.

i  södra sverige är Mårten Gås
fortfarande en välkänd festmåltid.
I övriga landet tynar traditionen
bort.

Christer Lingström har en teori
kring orsaken:

– Jag tror att det beror på förrät-
ten, svartsoppa. Det har kommit en
ny generation kockar som inte vet
hur man gör.

Den starka, sötsyrliga soppan
på gås- eller grisblod kan mycket
väl ha en avskräckande effekt.

Personligen lagar inte Christer
Lingström förrätten längre.

– Jag har rört så mycket svart-
soppa som kock att jag har fått en
axelskada av det. Det är en hiskelig
massa vispande. Och då fanns det
inga riktigt bra maskiner för det,
man fick vispa manuellt. 

Ugnsstekt gås är ingen snabb-
mat.

– Gås kräver sin tid i ugnen.
Höjer man värmen och försöker
stressa fägeln i ugnen så blir den
otroligt seg. Det går att byta till
anka om man vill, så blir det mer
lättskött. Då ska den vara i ugnen
ungefär halva tiden.

GÅS  
8 portioner

1 unggås, 4–5 kg (6–7
månader)
1 citron
1–1 1/2 msk salt
1 tsk vitpeppar
2 syrliga äpplen
8–10 kärnfria katrinplommon
1 dl kycklingfond

sås

kråset
1 gul lök
1 morot
2 msk vetemjöl
2 dl vatten
1 tsk timjan
1 tsk tomatpuré
1 lagerblad
salt och peppar
1 dl björnbär eller hallon
2 msk rödvinsvinäger
3 msk smör

gör så här

Gör ren gåsen på ut- och
insidan. Torka gåsen väl med
hushållspapper. Spara kråset
till såsen.

Sätt ugnen på 175º. Gnid
gåsen inuti och utanpå med
citronsaft, salt och peppar.
Kärna ur och skär äpplena i
klyftor. Fyll gåsen med
katrinplommon och äppelk-
lyftor.

Sy eller bind ihop den
fyllda fågeln vid gump och
hals med bomullssnöre. Lägg
gåsen på sidan på galler i en
långpanna. Häll lite fond i
pannan och sätt in i ugnen
30–40 minuter. Vänd gåsen
på andra sidan och stek
30–40 minuter. Vänd upp
bröstet och stek cirka 40

minuter eller tills den är
färdigstekt. Beräkna stekti-
den till 2 1/2 timmar beroen-
de på gåsens ålder.

Pröva om köttet är färdigt
genom att sticka i låret och
kontrollera att köttsaften är
genomskinlig. Ta gåsen ur
ugnen när 10 minuter
återstår av stektiden. Häll
över skyn i en kastrull. Salta
gåsen igen och sätt tillbaka
den i ugnen med ugnsluckan
öppen så att skinnet blir torrt
och knaprigt.

Hacka muskelmage, hals,
vingar och hjärta i småbitar.
Skala och hacka löken och
moroten. Bryn allt i gåsflott.
Pudra över vetemjöl. Späd
med vatten och låt alltsam-
mans långsamt koka upp.

Tillsätt timjan, tomatpuré,
lagerblad, salt och peppar.
Låt såsen småputtra på
spisen samtidigt som gåsen
steker i ugnen.

Sila såsen. Häll hälften av
gåsskyn från stekningen i
grundsåsen. Koka upp och
skumma väl. Tillsätt bär och
vinäger. Klicka i smör under
vispning.

Lägg gåsen på en skärbrä-
da när den är färdigstekt. Ta
bort snörena. Linda benen
med folie. Lossa bröstköttet
och skär upp det i sneda
skivor. Skär bort låren och
skiva övre delen av dem.

Servera gåsen med
potatis, rödkål och brysselkål
samt stekta äppelhalvor
fyllda med katrinplommon.

EN SKÅNSK KLASSIKER

Christer Lingströms nya bok
”Våra svenska traditioner” tar
upp det traditionella svenska
köket.

När man ska hitta en säljande meny så finns det
ett antal rätter som är garanterat populära. 
Skaldjur funkar alltid, samma sak med anklever.
När man ska skapa en tolvrätters avsmaknings-

meny så ligger utmaningen i att hitta en balans. Gästen får inte bli
mätt efter fyra – fem rätter. Den balansen kräver viss erfarenhet.’’ f
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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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tvåstjärnige kock, bjuder i varje
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VANILJSÅS
4 portioner

1 vaniljstång
1 dl mjölk
1 1/2 dl vispgrädde
4–5 msk socker
3 äggulor

Dela vaniljstången på längden och
skrapa ner fröna i en kastrull.
Tillsätt mjölken, grädden och
vaniljstången och koka upp det
hela.
Rör ihop socker och äggulor i en
kastrull. 
Vispa ner vaniljmjölken och låt allt
sjuda några minuter under
omrörning. Sila såsen och ställ den
för att kallna.

SKÅNSK 
ÄPPELKAKA
4 portioner

125 g kavring
1/2 dl ströbröd
1/2 dl socker
100 g smör
1 msk kanel
2 äpplen
1/2 dl äppelmos

vaniljsås eller vispad grädde

Sätt ugnen på 200º. Riv kavringen
lika fint som ströbrödet. Stek
kavring, ströbröd och socker i
smör. Strö över kanel, blanda och
ställ åt sidan. 
Skala, kärna ur och skär äpplena i
tunna klyftor. Blanda äppelklyftor-
na med äppelmos. Varva det
stekta med äppelblandningen i 4
smorda formar eller i en ugnssä-
ker form. Grädda 20 minuter.
Servera med vaniljsås eller vispad
grädde.
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Folk frågar alltid om jag inte blir trött på 
alla affärsresor. Då frågar jag hur många 

personer de känner som får vakna i en 
ny världsdel var och varannan vecka. 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 Barcelona.

ECCO Sverige AB • ecco.se
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peter axelsson

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

VIN | COGNAC

Efter en god middag är det ofta gott med något
som hjälper matsmältningen. Då passar ett destil-
lat utmärkt. Helst skall det vara gjort av druvor
eller äpplen. Ett av de bättre, om inte det bästa
druvdestillatet, är cognac.

Cognac
KRÄVER LÅNG TID I KÄLLAREN

det var, som vanligt höll jag på att skriva, romarna som
planterade vindruvor i regionen Cognac. Detta var någon
gång under 270-talet och sedan dess har druvor odlats här.
Förmodligen var det så att man någon gång under 1500-
talets första del började ägna sig åt att framställa destillera-
de drycker. 

Vem eller om det egentligen var någon enskild person
som kom på cognasdrycken vet man inte. Förmodligen var
det flera generationer vinodlare, destillatörer och andra
som under årens lopp experimenterade sig fram till dryck-
en. Under mitten av 1600-talet uppstod flera handelshus
och 1643 grundades firman Augier. Detta handelshus var
det första som – 1715 – fick kalla sitt destillat cognac.

1905 infördes en lag som förbjöd all sprit producerad
utanför Cognac att kallas cognac vilket stärkte odlarnas och

Patrick Peyrelongue – en Delamain på moderns sida.
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Den nydestillerade spriten lagras oblandad i ekfat som rymmer mellan 270 till
450 liter. För att få kallas cognac måste spriten lagras i minst 24 månader räknat
från den 1 april året efter skörd. Enligt regler från 1929 måste lagringen ske i
källare där ingen annan sprit än cognac får lagras.
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’’destillatets ställning. Under anda världskriget lyckades
många i Cognac gömma sina drycker i lager vilket
gjorde att tyskarna – som älskade cognac – aldrig kom
åt den. Producenterna i Cognac kunde därför hämta sig
ganska snabbt efter krigets slut. I dag ligger produktio-
nen en bra bit över 100 miljoner flaskor per år.

cognac ligger norr om Bordeaux (tänk en
middag med goda bordeauxer och härlig cog-
nac!) vid atlantkusten. Regionen består av sex
distrikt med Grande Champagne som det bästa.
Det omfattar 27 byar sydost om staden Cognac.
Jordlagret består av kalk-och kritjordar och ingen
annanstans i regionen finns så mycket krita. Det
krävs lång tid i källaren för att cognacen härifrån
skall nå sin topp. Många producenter anser att
det tar mellan 40-70 år innan cognacen härifrån
når sin mognad. De andra distrikten i fallande
kvalitetsordning är Petite Champagne, Borde-
ries, Fins Bois, Bon Bois och Bois Ordinaire.

Cognac framställs av druvor och den vanligas-
te druvan är Ugni Blanc. Den utgör mer än 90 procent av
den totala odlingsarealen. Andra druvor är Colombard,
Folle Blanche samt ytterligare några druvsorter.

Efter att druvorna pressats pumpas musten direkt över
till jästankar där den får börja jäsa. Jäsningen pågår mellan
tio dagar upp till tre veckor. Det vanligaste är att vinet
slutar jäsa när alkoholhalten kommit upp till åtta-nio
procent. Vinet får inte ha en alkoholhalt över tio procent
och det måste alltid vara torrt.

Det färdiga vinet skall sedan destilleras. Det sker två
gånger och då i en så kallad enkelpanna som i Cognac
kallas alambic charentais. Jag skall inte här gå genom hela
proceduren men en lyckad destillation brukar ta cirka ett
dygn och då destilleras det både natt och dag.

Den nydestillerade spriten lagras oblandad i ekfat som
rymmer mellan 270 till 450 liter. För att få kallas cognac
måste spriten lagras i minst 24 månader räknat från den 1
april året efter skörd. Enlig regler från 1929 måste lagring-
en ske i källare där ingen annan sprit än cognac får lagras.
Källarna kallas Jaune d’Or (gyllene gult). Cognacen lagras i
regel inledningsvis på nya ekfat för att sedan efter hand
dras över på gamla fat. Mot slutet av lagringen sker ofta en
blandning av cognac från de olika distrikten och från olika
år. Det finns även cognac som inte blandas och cognac med
årgångsbeteckning.

cognac får sin klassificering efter lagringstider. Om
en cognac lagrats i minst 2 år (i regel ligger den mellan 3–7
år) kallas den ***, VS (Very Superior), Monopol eller Séléc-

tion de Luxe. Om lagringen varat minst 4 år (i regel 5–15
år) kallas den VO (Very Old), VSOP (Very Superior Old
Pale) eller Réserve. Och om lagringen varat i minst 10 år
(i regel 10-20 år) kan den kallas Extra, Napoléon, Hors
d’Age, Vielle Reserve (ofta 10-40 år) eller Très Vielle.

en norrman vid namn Sverre Braastad älskade
cognac och 1899 lämnade han Norge för att bege
sig till Cognac. Där träffade han en flicka från
handelshuset Tiffon (sålde bland annat fat med
cognac till de nordiska importmonopolen). De gifte
sig och startade cognacsfirman Braastad. System-
bolaget saluför i dag tre av Braastads cognac.
Braastad VS har lagrats i cirka fyra år. En cognac
med stor doft och inslag av fat, blommor och lite
vanilj. Smaken är medelfyllig med diskret fatkarak-
tär och liten sötma. Deras VSOP finns på beställ-
ningssortimentet. Den har lagrats cirka åtta år på
fat vilket givit den en relativt stor doft med toner
av kokos, vanilj och knäck. Smaken är medelfyllig

med lite sötma och diskret alkoholkänsla. På bola-
get finns också XO där innehållet lagrats i genomsnitt 15
år. Doften är medelstor med inslag av kola, vanilj, fat samt
choklad och med mindre frukt än de förgående. Den 4
november 2008 är det världspremiär för Braastads cognac
Extra som lagats i 60 år på fat. Doften är stor, komplex med
inslag av bland annat kola, knäck och vanilj. Smaken är
fyllig, komplex, rund med fin syra, avrundad alkohol och
toner av gräddkola. 

min absoluta favoritcognac kommer från huset
Delamain. Delamain är ett familjeägt handelshus som
lagrar och blandar sin
cognac. De äger inte,
och vill inte heller äga,
någon mark med druv-
odling.. Innan de köper
cognacen så sker ett
urval från leverantörer-
na genom att några på
företaget doftar på den
cognac som levererats
till dem. Bara det bästa
köps. Delamain har inga
kontrakt skrivna med
några leverantörer. De är också mycket noggranna när det
gäller tillverkningen. Bland annat har de en egen butelje-
ringslokal och flasktappningen sker manuellt och det gäller
alla moment från flasktvätt till ursköljning med några
droppar cognac innan flaskorna fylls och etiketterna kli- �
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stras på. All deras cognac kommer från Grande Champag-
ne. De använder inget socker och färgar inte heller sin
cognac. Cognacen lagras alltid på gamla fat som sedan
ligger i lokaler nära floden Charante. Det ger rätt luftfuktig-
het men är mer tidskrävande än om lagringen skett på nya
fat. När jag första gången hörde talas om Delamain så var
det i ett reportage på TV.När jag till slut hittade deras
cognac så var det i en liten butik i Bordeaux. Ägaren till
butiken jämförde Delamain med vad han tyckte var värl-
dens bästa bil – Volvo.

Som väl är finns Delamain i dag på Systembolaget. I
ordinarie sortimentet finns Pale&Dry X.O. Den yngsta
cognacen i denna flaska är lagrad i 22 år och den äldsta
cirka 28 år. Namnet Pale&Dry (ljus och torr) visar vilken stil
Delamain vill ha. En härlig (bas) cognac där man i doften
hittar äpplen, persikor blandat med diskreta fattoner och
vanilj. Smaken är medelfyllig med en eldighet som balanse-
ras upp av frukten och en trevlig syra. 

På 1950-talet efterfrågade många konsumenter en
cognac med mer fatkaraktär men fortfarande med Delama-
ins frukt och elegans. Då tillkom Vesper som är en cognac
som lagrats mellan 35–40 år. En stor men något mer dov
doft möter näsan och i doften hittar man inte lika mycket
frukt som i Pale&Dry utan mer fat och kola. Smaken är
relativt fyllig med diskret eldighet och fin elegans. Innehål-
let i Très Vénerable har legat på fat 50-55 år. Det är en
Pale&Dry som lagrats längre. Doften är medelstor, diskret
med inslag av fat, vanilj, liten mineralantydan och
krita/kalktoner. Smaken är fyllig, komplex och balanserad
med fin syra. Lång ren eftersmak. Réserve de la Famille har
lagrats 60-65 år och cognacen är inte en blandning av cog-
nac från olika fat. Alkoholen har inte reducerats ned utan
ligger på 43 procent. Doften är stor, elegant och komplex
med inslag av bland annat knäck, kola och vanilj. Väl inne i
munnen så växer smaken länge och den är komplex, balan-
serad med avrundad fin syra och alkohol. Lång ren efter-
smak. Delamain gör också årgångscognac men tyvärr finns
det inte någon sådan på vårt monopol för närvarande.

Så drick nu inte bara vatten utan även lite cognac för
din mages skull.

§ 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

COGNAC

varunr och namn pris betyg

398 Braastad VS 249 kr §§§
80569 (best.sort) Braastad VSOP 299 kr §§§
100 Braastad XO 389 kr §§§(§)
Braastad Extra 1 900 kr §§§§§
137 Delamain Pale 6 Dry 589 kr §§§§
86646 (best.sort) Delamain Vesper 892 kr §§§§(§)
80194 (best.sort) Très Vénérable 1 849 kr §§§§§
89666 (best.sort) Réserve de la Famille 2 199 kr §§§§§
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WINDSOR SONOMA
ART. NR: 6580-01 
14 % VOL

PRIS: 99 KRONOR

GROVE STREET
ART. NR: 6582 -01 

13 % VOL 
PRIS: 109 KRONOR
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”Mumm Cordon Rouge 
N° 1 i Wine and Spirits 
International Magazine”
I april 2007 erhöll MUMM Cordon Rouge delad 

första plats bland 57 andra non-vintage champagner!
 

”the brand has seen a dramatic 
improvement in quality...”

7543 Mumm Cordon Rouge 12% 75cl 319:-
www.pernod-ricard-sweden-butik.se

Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor.

Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor.

www.pernod-ricard-sweden.com

6311 99kr

 
Camilla Settlin och 

Ulrika Karlsson. 
Aftonbladet 28/12 2007.
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alldeles för många bra viner har
inte fått komma till sin rätt på grund av
att vi använder felaktiga glas. Visst är
det vackert med glas men dess huvud-
syfte är faktiskt att höja njutningen
av den dryck vi dricker.

Vin är en dryck som mänsklig-
heten haft förmånen att dricka
under lång tid. Även om glas
använts i vinvärlden i över 3000 år
så användes det inte till en början
som ett kärl att dricka ur. Istället
användes en rad olika andra
material för att göra dryckeskärl.
De kunde till exempel vara av trä,
lera eller silver. Under 1700-talet
började man i Italien göra vinglas.
Glasen började exporteras och säljas i
flera länder. Eftersom glasen var dyra så
var det oftast bara de som hade det bättre
ställt i samhället som hade råd att använda
vinglas. Men eftersom glasen var dyra hände det
ofta att flera personer under en middag använde sig
av ett glas.

i dag är det väl ingen som inte använder glas när
man dricker vin. Det finns en uppsjö olika former av
glas. Tyvärr är flera av glasen mer vackra än funktionel-
la och hos många konsumenter tror jag att det bara
finns en form av glas som kanske används för alla olika
typer av viner. Så behöver det inte vara för det finns
nämligen flera glasproducenter som i dag gör glas för
olika typer av vin. 

En del gör glas avsedda för viner med
olika mognadsgrad. Men så finns det de
som är mer finessrika. En av dem är fir-

11 | GLASETVinskolaPeters 

man Georg Riedel från Österrike.
Familjen Riedel har gjort glas i

mer än 300 år. Claus J. Riedel var
den person som förstod att glasets
utformning har stor, för att inte
säga avgörande betydelse för att
ett vin skall få visa sitt rätta jag. I
dag framställer företaget ett
flertal serier av glas. Inom varje
serie finns glas avsett för olika
druvor och/eller vintyper. Den
exklusivaste serien heter Som-
melier. Det är de dyraste glasen
men ack så häftiga och funktio-

nella. Fina glas för den lite lyxiga-
re middagen. De glas jag använder

heter Vinum och finns för en rad
olika druvor/ vintyper.

till en glasprovning föreslår jag följande.
Ha ett vanligt traditionellt vinglas och en plast-

mugg. Komplettera provningen med vinumglasen
avsedda för bordeaux och bougogneviner. Köp in ett
bordeaux- respektive bourgognevin. Prova vinerna i
respektive kärl. Ni bör komplettera provningen med
ett par vita viner. Köp ett rieslingvin och en ekad
chardonnay. Använd er av vinglasen riesling grand cru
respektive montrachet (avsedda för ekade chardonnay-
viner). Gör på samma sätt. Prova vinerna fram och
tillbaka i de olika glasen.

Jag vågar lova att ni kommer att få ett flertal aha-
upplevelser. Det troliga är att ni också kommer att få

någon form av eufori.
Riedelglasen hittar ni bland annat på
NK och Öl&Vinmagasinet vid Oden-
plan i Stockholm.

Glaset
HÖJER NJUTNINGEN
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Brut Premier – en champagne 
från Cristal-producenten Louis Roederer

FYND!
Allt om Mat nr 20 2007

expressen.se

DI 14/12 2007

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

Louis Roederer 
Brut Premier
Nr 7602 
Pris 355:- 
Alkoholhalt 12%

”Riktigt på topp 
bland klassikerna 
är just nu endast 
den smakrika 
Roederer...”
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Alkohol i 
samband med 

arbete ökar 
risken 

för olyckor

Årets full-
poängare
tasteline.se 
Mikael Mölstad 2008

tel: 0300-180 20

Zondernaam 
Chardonnay 2007 

FYND!
”Ett ungt, fräscht och fruktigt 
vin från Western Cape, med 

druvtypisk frukt, bra syra och 
elegant, nötig eftersmak”

Per Bill, Dina Viner nr 10 2007
87 poäng + +

Art nr 6515-01
Alkoholhalt: 13%

Pris: 119 kr

Tokara Winery

nigab.se



KULTUR | KONST | HELMER OSSLUND

TEXT SOFIA RUDLING SILFVERSTOLPE

helmer osslunds brokiga
liv var fyllt av resor och
upplevelser. Efter student-
examen närde han dröm-
men om att bli arkitekt och
reste till Amerika för att
studera arkitektur. I New

York bytte han familjenam-
nets stavning från Åslund
till Osslund och efter ett år
återvände han till Sverige
för att börja på Tekniska
skolan (dagens motsvarig-
het till Konstfack) i Sock-

holm. År 1889 fick han sin
första anställning vid
Gustavsbergs porslinsfa-
brik som mönstertecknare
och snart därpå blev han
också porslinsfabrikens
första konstnärliga ledare.
Efter fyra år sa han upp sig
och for till Paris för att som
ende svensk bli elev till
den store symbolistiske
konstnären Paul Gauguin.

Hos Gauguin lärde han
sig att måla i olja på smör-
papper, behandla de typis-
ka sammanhållna färgfäl-
ten vilka förenades av den
syntetistiska linjeföringen.
Med nya kunskaper och en
nyvunnen stil återvände
han 1897 till Sverige och
arbetade på Höganäs
fabrik för att därefter
växelvis bo i Stockholm
och i norra Sverige. 

helmer osslunds förkär-
lek till naturen resulterade
i ett färgstarkt landskaps-
måleri från Norrland.
Uppväxten i Medelpad
hade givit honom en
särskild känsla för naturå-
tergivning och sina motiv
hämtade han oftast från
Lappland och från bergs-
landskapen mellan Härnö-
sand och Örnsköldsvik, det
som idag kallas Höga
kusten. 

Det är inte för inte som
han har kommit att kallas
Norrlands konstnärlige
upptäckare. Mötet med
Lapplands fjällmassiv och
de storslagna fjällmark-
svidderna i flammande
höstfärger har präglat hans

måleri mest. I måleriet är
utgångspunkten en utsikt
från en hög höjd där han
kunde kombinera sitt
konstnärskap med sin
starka passion för bergs-
klättring. Smörpappret
han målade på kom väl till
pass, det var inte bara för
att det var billigt och för att
Osslund tyckte om den
uppstådda glansen, genom-
skinligheten och att pen-
seln liksom halkade fram,
det var också fjäderlätt att
bära med sig. 

Osslund hade alltid
sparsamt med packning
och material under de
många och långa perioder
som han vistades ensam
ute i naturen för att avbil-
dad det vilda landskapet.
Han levde sig in i den
otuktade norrländska
naturen som han tyckte
stämde bättre överens med
honom själv och hans
personlighet än den snälla-
re naturen längre söderut.

under större delar av
sitt liv levde Osslund
under knappa omständig-
heter och det var först
under hans sista levnadsår
som han blev riktigt
erkänd. Flera berömda
mecenater stöttade honom
och hans konstnärskap,
både Pontus Fürstenberg i
Göteborg och Prins Eugen
på Waldemarsudde som
köpte flera av Osslunds
målningar till sina sam-
lingar. Idag ingår 15 av
Osslunds verk i samlingar-
na på Waldemarsudde.

HELMER OSSLUND

NORRLANDS GAUGUIN 
Konstnären Helmer Osslund är högaktuell med en
separatutställning på Prins Eugens Waldermars-
udde. En bättre scen för hans smäktande höst-
landskap är svår att tänka sig. Utställningen visar
bredden i Helmer Osslunds konstnärskap och
innehåller förutom målningar i olja och akvarell
också exempel på hans keramiska produktion. 
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…OM HELMER OSSLUND

Helmer Osslund (1866–1938)
1866 Född i Matfors sydväst
om Sundsvall
1886 Studentexamen i
Umeå. Reser till New York
1887 tillbaka i Sverige och
börjar på Tekniska skolans
aftonkurs därefter på Högre
konstindustriella skolan i
Stockholm
1889 Dekoratör på Gustavs-
bergs porslinsfabrik
1884 reser till Paris och
studerar för Gauguin. Börjar
måla på smörpapper och
signerar verken ”Helmer
Osslund”
1896 Börjar vid Höganäs
keramikfabrik
1905 Reser för första gången
till Kiruna och Lappland. 
1909 Separatutställning på
Konstnärshuset i Stockholm.
Genombrott goda recensio-
ner och får sälja nästan allt. 
1938 Retrospektiv utställning
i mars månad på Konstakade-
min. Dör i juli samma år. 

utställningen

Helmer Osslund | Prins EugensWaldemarsudde | Utställningen pågår 20 september 2008 – 8 februari 2009 | www.waldemarsudde.se

Utsikt från Klocka, Jämtland 1911. Akvarell, 26 x 56.

Höstafton, Nordingrå 1924. Det finns fem versioner av Höstafton, Nordingrå. Den första ställdes ut på
Världsutställningen i San Francisco och där belönades den med guldmedalj. Målningen kom därför att
kallas ”guldmedaljtavlan” och som särskild stolthet gav den upphov till flera versioner målade av Osslund
själv. Olja på duk, 173 x 273. 

Faxälven var ett av Osslunds främsta motiv. Under åren 1915–23 bodde han vid Tväråbron i området.
Sommardag vid Faxälven, omkring 1919. Olja på smörpapper, 42,5x64. 

Helmer Osslunds stora konst-
närssjäl passade inte i den
traditionella anda som rådde
på Höganäsfabriken, fabrikens
målsättning var massproduce-
rade och lättsålda objekt och
inte Osslunds krångliga
konstföremål. Dock fick han
uppskattning både som
formgivare och för att han
introducerade nya idéer på det
keramiska området. Vasen är
komponerad av honom själv
och utförd i tennglaserat
lergods, Höganäsbolagets
kärlfabrik 1897. Höjd 24,5 cm. 
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Adressen till våra
affärsjurister i
São Paulo?
Regeringsgatan 67
i Stockholm!

På Linklaters har vi en mycket enkel syn på det här med samarbete:

Vi vill göra det enklare och effektivare att göra affärer – oavsett om

Linklaters Advokatbyrå
Regeringsgatan 67
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B I R G E R  J A R L S G ATA N  1 4 ,  1 1 4  3 4  S TO C K H O L M

T  0 8  6 1 1  4 1  9 3 ,  F  0 8  6 1 1  8 0  0 5
i n f o @ a m e l l s . c o m , w w w . a m e l l s . c o m

Ö P P E T T I D E R : M – F  1 0 – 1 8 ,  L  1 2 – 1 6

V I S N I N G  8  –  2 1  N OV E M B E R

H Ö S T U T S T Ä L L N I N G
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KINESISK SAMTIDSKONST
– SPIRANDE VITA NÄTTER
Bonniers Konsthall 
17 sep – 21 dec 2008
www.bonnierskonsthall.se

� Höstens stora utställning på
Bonniers Konsthall heter Spirande
vita nätter och är ett storslaget
möte med den kinesiska samtids-
konsten. Utställningen som

HÖSTENS 
UTSTÄLLNINGAR

X4

TEXT SOFIA RUDLING SILFVERSTOLPE

UN-Cosplayers, 2006 av Cao Fei, Med tillstånd av Vitamin Creative
Space. Den kinesiske konstnären Cao Fei, utgår från populär- och
ungdomskulturen i sina verk.  

GRAND ANTIQUES 
Nordiska Museet
14–16 november 2008
www.nordiskamuseet.se
www.konstantik.se

� Grand Antiques är verkligen
värt en mässa. Sveriges främsta
och mest exklusiva antikhandlare
ställer ut i Nordiska Museets
magnifika entréhall. Bakom
arrangemanget står Sveriges
Konst- och Antikhandlareförening,
SKAF och på Grand Antiques
ställer trettio av medlemmarna ut.
Nytt för i är den föryngring som

NORDISKA MUSEET 14–16 NOVEMBER 2008
ÖPPETTIDER FRE–SÖN 10–18 ENTRÉ 120 KR
Upplev Sveriges mest exklusiva antikmässa: 30 antikhandlare, medlemmar i Sveriges Konst & 
Antikhandlareförening, ställer ut sina främsta objekt. Allt är till salu. Guidade visningar med  
Peder Lamm, Magdalena Ribbing, Pontus Silfverstolpe och Rickard Thunér. Fria tolkningar av  
fem svenska regenter i graffitiutställningen ”Kings”. Läs mer på www.konstantik.se.
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presenterar 17 unga kinesiska
konstnärer vilka alla befinner sig i
gränslandet mellan tusenåriga
traditioner och ny teknik. Verken
speglar ett Kina i förändring och
fascinationen för det samtida
urbana kinesiska samhället
tillsammans med landets gamla
konstnärliga traditioner är uppen-
bar. 

skett i föreningen och att man
presenterar graffitiutställningen
”Kings” i den annars så traditionsri-
ka miljön. 



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

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

Institute
Sveriges största utbildningsarrangör av juridis-
ka kurser.

Publishing
Oberoende återförsäljare av juridisk 
facklitteratur.

Legally yours
Sveriges branschtidning för jurister.

Event
Ledande arrangör av juristevenemang.

Juristpoolen
Rekryteringstjänst för jurister.

Legally prepared
Internationell karriärtjänst för 
juridikstuderande.

Research
Kontinuerliga mätningar och undersökningar i
juristbranschen.

Dagens Juridik
Sveriges nyhetstidning för jurister.

Ledande inom juridisk kompetensförsörjning.

WWW.BLENDOW.SE

BLENDOW LEXNOVA DAGENS JURIDIK INSTITUTE JURISTPOOLEN LEGALLY YOURS LEGALLY PREPARED PUBLISHING

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

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

Institute
Sveriges största utbildningsarrangör av juridis-
ka kurser.

Publishing
Oberoende återförsäljare av juridisk 
facklitteratur.

Legally yours
Sveriges branschtidning för jurister.

Event
Ledande arrangör av juristevenemang.

Juristpoolen
Rekryteringstjänst för jurister.

Legally prepared
Internationell karriärtjänst för 
juridikstuderande.

Research
Kontinuerliga mätningar och undersökningar i
juristbranschen.

Dagens Juridik
Sveriges nyhetstidning för jurister.

Juristernas varuhus



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

Slutstenen  -  den ledande avvecklingstjänsten sedan 1992
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.
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MAX ERNST
DRÖM OCH REVOLUTION

Moderna museet, 
20 september 2008 – 11 januari
2009.
www.modernamuseet.se

� Den surrealistiske konstnären
Max Ernsts (1891 – 1976) presen-
teras med en innehållsrik separat-
utställning på Moderna Museet.
Utställningen består av knappt
200 verk innehållande målningar,
collage, verk på papper, och
skulpturer. Dels behandlas hans
dadaistiska period i Köln och
surrealistiska period i Frankrike
och dessutom den drygt tioåriga
exilen i Amerika och till sist den
sena produktionen under 1960-

och 70-talen. Utställningen ställer
frågor om Max Ernst konst och
speglar den politiskt dramatiska
tid i Europa som präglade hans
livstid med två världskrig och det
spanska inbördeskriget. Idag är
Max Ernst återigen aktuell med
sina fantasivärldar som knyter an
till dataspelens fiktioner och
cyberrymder.

LURA ÖGAT
FEM SEKLERS BLÄNDVERK

Nationalmuseum, 
25 september-11 januari 2009
www.nationalmuseum.se

� Höstens stora utställning på
Nationalmuseum handlar om den
lekfulla konsten och om konsten
att lura ögat – trompe l´oeil. 150
konstverk i olika tekniker, hämtade
från fem sekler och med samtida
verk i storformat uppfattas som
verkliga och tredimensionella trots
att de är fiktiva och platta. Begrep-
pet trompe l´oeil myntades i
Frankrike först vid sekelskiftet
1800. Innan dess talade men inom
den västerländska konsten
om”bländverk”. Det är den första

Quodlibet / Augenbetrüger
– Stilleben av Samuel van Hoogstraten, 1666.

foto: staatliche kunsthalle karlsruhe 

Collection Spring/Summer,
2001 Dyptique (part no. 06) 
av Nicole Tran Vang.
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musée d’art moderne de saint-etienne métropole
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La Vierge corrigeant l´enfant Jésus
devant tres témoins: André Breton, Paul
Éluard et le peintre, 1926 av Max Ernst. 

Porträtt av konstnären 
Max Ernst, Paris 1933. 
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utställningen på temat någonsin i
Sverige, en utställning som både
roar, fascinerar och ställer frågor
om konst och perception. 



 

Beställ innan den 31/12 2008 så betalar du ingen 
anslutningsavgift. Läs mer på telia.se/mobilavaxlar.

Skaffa Telia Centrex Mobil
och bli nådd var du än är.

27364ea-TSMB8331_LegYours_081023_210x297.indd   1 08-10-06   14.19.50



www.legally-yours.se

LITTERATUR | TIPS

Affärsjuridik
Standardavtalsrätt 7u
Av Ulf Bernitz
norstedts juridik

� Här behand-
las avtalsrättsliga
frågor som rör
användningen
av standardavtal
och kontrollen
av oskäliga
avtalsvillkor.
Omarbetad och
utvidgad upplaga. Europeiska och
komparativa perspektiv har förts
in i ökad utsträckning.

Arbetsrätt
Anställnings-
skyddspraxis 4u
Av Sören Öman
norstedts juridik

� Systematisk
sammanställning
av rättspraxis på
anställningsskyd-
dets område.
Omfattar
sammanlagt
1588 avgöranden
från Arbetsdom-
stolen och 180 avgöranden eller
yttranden från högsta domstolen,
regeringsrätten, hovrätterna samt
JO och JK. 

Min syn på 
svensk arbetsrätt
Av Tommy Iseskog
norstedts juridik

� Boken innehåller 200 av
Tommy Iseskogs
artiklar från
perioden 1980-
2008. Varje
artikel har
försetts med
dagsaktuell
kommentar.
Urvalet av
artiklar har gjorts från två utgångs-
punkter, det arbetsrättshistoriska
intresset och särskilt intressanta
arbetsrättsliga problemställningar.

Familjerätt
Ekonomisk familjerätt 7u
Av Folke Grauers
thomson fakta

� Tar huvudsakligen upp reglerna
om makars och sambors egendom
samt reglerna om arv, testamente
och boutredning. Uppdaterad fram
till sommaren 2008.

Fastighetsrätt
Panträtt i fast 
egendom 8u
Av Ulf Jensen
iustus förlag

� Behandlar den
svenska fastig-
hetspanträtten
utförligt. Ä i
första hand
avsedd att vara
lärobok i den
juridiska utbild-
ningen. Dessutom tar boken upp
allmänna frågor om fastighetskre-
dit och beskriver det pågående
arbetet med reformer inom
inskrivningsväsendet.

Vattentjänstlagen
Av Jörgen Qviström
norstedts juridik

� En handbok
till lagen om
allmänna
vattentjänster,
som ersatte Va-
lagen 2007.
Vattentjänster är
en sammanfat-
tande benäm-
ning på olika tjänster för vattenför-
sörjning och avlopp.
I boken beskrivs hur lagen är
kopplad till annan lagstiftning. 

Miljörätt
Miljöbalken 4u
Av Stefan Rubenson 
norstedts juridik

� I denna nya upplaga presente-
ras miljöbalken och dess regelverk.
Som bilaga ingår hela miljöbalken
samt speciallagstiftning.

Processrätt
Spridda tankar
Av Roberth Nordh
iustus förlag

� Här samlas ett
antal uppsatser,
artiklar och
rättsfallskommen-
tarer som Roberth
Nordh publicerat i
andra samman-
hang under åren
1994–2008. Här behandlas allt
från talerätt i miljömål till brott-
målsdomens rättskraft och
bevisrättsliga frågor i både
tvistemål och brottmål. 

Dags att beställa 

FAR SRS-kalendern 2009!
Kalendern för ekonomer och företagare

Kalendrar i äkta skinn och konstskinn

Våra kalendrar innehåller information som är speciellt

framtagen för ekonomer och företagare. Välj mellan

våra Exklusiv-kalendrar i äkta skinn eller Basic-linjen 

i konstskinn.

Unik ekonomisk faktadel i alla kalendrar

Alla kalendrar innehåller faktadelen Skatt &

Redovisning 2009 med koncentrerad information om

skatter, avgifter, räntor, traktamenten, pensioner m.m.

Profilera ditt företag på kalendrarna

Vi erbjuder präglad logotyp, personnamn på framsidan

och egna textsidor. Vill du skicka ut kalendrar till dina

kunder erbjuder vi också anpassade presentkuvert.

Mängdrabatt

Du får mängdrabatt vid köp av 

fler än två kalendrar.

Information och beställning

Tel: 08-506 112 60

E-post: order@farsrsforlag.se

www.farsrsforlag.se

Uppskattad
gåva till 
kunder!
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Sophiahemmet Rehab Center skapar effektiva lösningar för 
företag, organisationer och medarbetare. Våra tjänster minskar 
risken för ohälsa och sjukfrånvaro.  

Arbetsliv och Hälsa Vi utgår från kognitiva beteendetera-
peutiska metoder och inspirerar till personlig utveckling inom 
yrkeslivet. Vi vill frigöra människors inneboende kapacitet,  
kunnande och kraft.   

Organisation och Hälsa Vi hjälper företag att utveckla sin kun-
skap och det egna ledningssystemet inom sjukfrånvaro, rehabili-
tering och krishantering.  

Arbetsförmågebedömningar Vi samordnar  arbetslivsinriktade 
utredningar kring arbetsförmåga, sjukskrivning och rehabilitering. 

Personskador Vi erbjuder försäkringsmedicinsk rådgivning, 
sambandsbedömningar, invaliditetsutredningar och utbildning i 
försäkringsmedicin.
 

Stockholm 08-534 80 450, Göteborg 031-708 75 90, 
Malmö 040-17 60 70, www.sophiahemmetrehabcenter.se

Stäm träff med ditt yrkesliv

Välkommen att kontakta oss. Vi ser möjligheter!
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LITTERATUR | TIPS

Svensk internationell
privat- och processrätt 7u
Av Michael Bogdan
norstedts

juridik

� Internationell
privat- och
processrätt har
idag stor
praktisk betydel-
se i samband
med näringsli-
vets och privatlivets internationali-
sering. Familje- och förmögenhets-
rättsliga förhållanden som inte
håller sig inom ett enda lands
gränser är betydligt vanligare än
tidigare. Boken behandlar de
situationer som kan uppstå.

Referensverk
Mallar &
dokument
6u
Av Pål Carlsson
björn lundén

information

� Boken innehål-

ler närmare 130 dokumentmallar.
Varje dokument beskrivs i ett eget
kapitel. Du kan läsa om vilka regler
som gäller vid utformandet av
dokumentet och vilka uppgifter
det skall innehålla.

Skatterätt
Internationell 
beskattning av 
pensionsförsäkringar
Av Nina Ewalds
norstedts

juridik

� Hur fungerar
det svenska
systemet för
beskattning av
pensionsförsäk-
ringar i ett
internationellt
sammanhang? I vilken mån utgör
systemet hinder för den fria
rörligheten inom EU? Den här
avhandlingen granskar skattekon-
sekvenserna av det svenska
systemet för beskattning av
privata pensionsförsäkringar och
tjänstepensionsförsäkringar i ett



antal konkreta gränsöverskridande
situationer mellan Sverige och en
annan medlemsstat – Finland. 

Biografi
Hitler
Av Ian Kershaw
albert bonniers förlag

� Tio år gammalt
– och nära 1000
sidor tjockt –
standardverk om
Adolf Hitler.
Ursprungligen
utgiven i två
band, Hybris och
Nemesis. 

Ett annat liv
Av Per-Olov Enquist
norstedts

� Utlämnande
självbiografi där
en av Sveriges
mest hyllade
författare bland
annat behandlar
sitt långvariga
alkoholmissbruk.

Retorik
Odödliga tal 
i världshistorien
albert bonniers förlag

� Samlar en mängd av historiens
mest välkända
tal. Självklarheter
som Martin
Luther Kings
”Jag har en
dröm” och John
F Kennedys
”Fråga inte vad
ert land kan göra
för er, fråga vad ni kan göra för ert
land” varvas med tal av Nelson
Mandela, Moder Teresa och
George W Bush.

Skönlitteratur
Edelcrantz förbindelser
Av Malte Persson
albert bonniers 

� Abraham Niklas Edelcrantz
gjorde karriär
vid hovet, inom
teatern och
vetenskapen i
det sena 1700-
talets Stock-
holm. Utifrån
hans liv har
Malte Persson
skrivit en

roman som både är ett tidsdoku-
ment och en spegel av nutiden.

Thriller
En eftersökt man
Av John Le Carré
albert bonniers förlag

� John Le Carré har fortsatt att ta
upp tidens mest brännande
säkerhetspolitis-
ka frågor, även
efter Sovjetunio-
nens fall och
kalla krigets slut. I
”En eftersökt
man” tar han sin
utgångspunkt i
en mystisk
tjetjensk flykting som efter att han
gjort anspråk på ett hemligt
bankkonto väcker uppmärksam-
het i internationella spionkretsar.

Deckare
Till dess din 
vrede upphör
Av Åsa Larsson
albert bonniers

� Två dykare
mördas i
samband med
utforskningar-
na av ett
flygplansvrak i
Norrbotten.
Åsa Larsson
fortsätter
placera sina
kriminalromaner i stämningsfyllda
Kirunamiljöer.

I döden dina män
Av Niklas Ekdal
forum

� En rad statliga
tjänstemän blir
offer för rituella
mord. Gärningar-
na tycks vara
resultatet av en
konspiration
med rötter i den
svenska stor-
maktstiden.
Författaren är avgående politisk
chefredaktör på Dagens Nyheter.

www.legally-yours.se
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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.
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PÅ LAGLIG VÄG?

Kontakta Johan Nilsson
Tel 08-579 366 21

johan.nilsson@blendow.se



Är ni Stockholms mittpunkt?

Stockholms absoluta mittpunkt. I vårt hus på 
Norrmalmstorg erbjuder vi moderna kontor 
från 200 kvm och uppåt. Huset söker hyres-

med bästa klimat väl förpackade i en repre-

entrén på Kungsträdgårdsgatan  20. 

För visning eller information kontakta Ulf Eriksson på 
0708-76 55 34 eller ulf.eriksson@humlegarden.se. För 
övriga lediga lokaler besök www.humlegarden.se.

84 Legally yours � 5 � 2008 www.legally-yours.se

LEGALLY | VIMMEL

Nina Stygge, Joachim Erman och
Sara Bandert Malmberg, Familjens
Jurist.

Carl-Oskar Morgården, Vinge  och
Erik Borgblad,  Glimstedt.

Johan Kern, Symantic, Nicolas
Nordquist, och Flemming Jespersen
från Verizon.

Anna Eriksson och Malin
Sund från Advokatfirman
Nordia.

Charlotte Falck, C Falck Consulting,
Björn Kurz och Tina Nordenbrink från
Kurz & co Advokatbyrå.

Anders Endsjö, Juristdomänen
Amanda Chafira Onval och
August Liljequist, Juristdomänen.

Andreas Stenberg, SCB 
och Amanda Erixon, juriststudent.



Ove Behrens och
Susanne Behrens,
Behrens Advokatbyrå.

Maria Eriksson, Nils Larsson och
Emma Eriksson från Landahl
Öhman.

Liv Färndahl, Rydin & Carlsten,
Thomas Färndahl, City Åklagaren
och Helena Nordstrand, KFM.

Anna Dahlbom, Lewis
Advokatbyrå och Elisabeth
Rothlieb, Sveriges Advokat-
samfund.

Stephanie
Hsieh, Henrik
Hedberg, Rödl &
Partner. 

Magnus Pettersson 
och Kristina Jonsson, 
Familjens Jurist.

Legally yours � 5 � 2008 85www.legally-yours.se

LEGALLY | VIMMEL

Louice Liljebielke och Gudrun Ståhl
Rohdin, Reglera Familjejurister.

Mia Raavilainen, CJ Advokat-
byrå, Linn Öst och Fati
Pakyari, Stockholms Asylbyrå.

Josephine Mbalire 
och Mrs Ify Onuora.

Charlotte Orsmark och Karl-
Johan Grundström från
Setterwalls.

Linda Ericsson och Jennifer Persson,
HQ bank.

Marcus Isgren, Stockholms
Tingsrätt och Martin Ågren,
Mannheimer Swartling.

Nina Berggren, Stockholms Handels-
kammare och Malin Wigelius, Sveriges
Advokatsamfund.

Thabo Muso, Stockholms
Universitet och Irina
Tkatsenko, Advokatfir-
man Svahnström.

Katriina Jordan, Psykoterapitjänst
Jordan, Hilkka-Riitta Kovanen, Lindvall
& Nordbåge och Inger Boman,
Juristfirman Inger Boman.
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Afrikanska rytmer
på Sturecompagniet

Justitieministern Beatrice Ask intervju-
ades av chefredaktör Peter Johansson då
höstens första releaseparty arrangerades
på Sturecompagniet. Kvällens tema var
Afrika och det bjöds på både afrikansk
mat och underhållning.

Stig Sahlström,
Brottmåls-
advokaterna.

Klara Grundberg
och Mikael
Fredblad,
Advokatfirman
Nordia.

Kristoffer Gråborg, och Björn
Larm från Jurist Hjälpen.

Anne Aspenberg, Swedbank Juristbyrå,
Ida Lindholm, Hammarskiöld & co och
Åsa Österlind, Edman Lindeborg &
Partners.



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

Tel: +468-579 366 00   Fax: +468-667 97 60   E-mail: info@blendow.se   www.blendow.se

FLER EXPERTER

Erik Nerep, professor 
vid Handelshögskolan 
Stockholm

Kent Källström, professor 
Stockholms universitet

Sören Öman, 

vice ordförande 
Arbetsdomstolen

Anna Singer, docent 
Uppsala universitet

Margareta Brattström, jur. 
dr. Uppsala universitet

Örjan Teleman, advokat vid 
Amber advokater

Viveka Dahlin, advokat 
vid Landahl Öhman 
advokatbyrå

Per Henning Grauers, 

högskola

Annika Lagerqvist Veloz 

Roca, docent Stockholms 
universitet

Ulf Tivéus, jurist, partner 
vid Skeppsbron Skatt

Ulla Werkell, skattejurist 
Fastighetsägarna, ledamot 
i Skatterättsnämnden

Bengt Bolin, advokat vid 
advokatfirman Lindahl

Eric Bylander, jur. 
dr., fil. kand. i retorik 
Juridiska institutionen, 
Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet

EXPERT PÅ AFFÄRSJURIDIK

Robert Sevenius, ekon. lic., jur.
kand.

EXPERT PÅ FASTIGHETSRÄTT

Rune Thomsson, chefsjurist 
EXPERT PÅ FAMILJERÄTT

Johanna Schiratzki, professor i 
rättsvetenskap 

EXPERT PÅ MIGRATIONSRÄTT

Per Stadig, advokat

EXPERT PÅ STRAFFRÄTT

Claes Lernestedt, jur. dr., docent

EXPERT PÅ OFFENTLIG RÄTT

Ulrik von Essen, docent 

EXPERT PÅ PROCESSRÄTT

Roberth Nordh, docent, hovrätts-
råd, författare 

EXPERT PÅ SKATTERÄTT

Jesper Öberg, jur. dr., skattejurist

EXPERT PÅ ARBETSRÄTT

Erik Danhard, advokat 

Universitetslektor Malmö 



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

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

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

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

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

Vi känner Bolagsverket

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

Vi säljer inte till vem som helst

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

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

Lagerbolag
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Handfasta råd 
på fondkväll

Vinkväll med
”Den nya världen”

Erik Angelin, och Mikael Simonsson,
Monter.

Hans Stenberg, Internationella handels-
högskolan i Jönköping och Johan
Sörnäs, Humle Kapitalförvaltning.

LEGALLY | VIMMEL

Åsa Andersson,
Socialförvalt-
ningen Järfälla. 

André
Olofsson,
Nasdaq OMX.

Pia Tengvall,
Advokatfirman
Tengvall.

Thomas Odelius,
HSB.

Jan Renlund och Marie Krohné,
Juristjouren.
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Måns Österlund, Carnegie och
David Persson, Aktieinvest.

Thomas Färndahl, Åklagarmyndighe-
ten City, Jonas Lindmark, Morningstar,
Liv Färndahl, RydinCarlsten, Helena
Nordstrand, KFM.

Kvällens talare Jonas Lindmark,
Morningstar.

Under torsdagen den 2 oktober
anordnade Legally yours en
fondkväll i Arnoldshuset i
Stockholm. Gästerna fick tips
och råd från ett antal fondbolag
samt lyssna på handfasta råd
från Morningstars analyschef
Jonas Lindmark.

Årets andra vinkväll hölls på The
Lobby den 25 september. Kvällen
inleddes med att konnässören Claude
Collin presenterade kvällens tema
”Den nya världen”. Därefter avsmak-
des vinhusen Neethlingshof Estate,
Michael – David, Jacobsdal Estate
samt Ravenswood.



adecco.se

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

 
Stockholm 08-598 986 20 

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

Din specialiserade HR-partner inom Finance & Legal

Ring oss så berättar vi mer!

Funderar du över nästa steg i din karriär? Vi kan oavsett din specialistinriktning, hitta intressanta och 
utmanande uppdrag åt dig. Vi har både av de stora, internationella aktörerna och mindre, spännande 
och innovativa företag bland våra uppdragsgivare. Vi arbetar både med uthyrning och rekrytering.
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Nyanställd på 
Gärde Wesslau
jönköping

Jennie Svensson, 23 år, biträdan-
de jurist. 23 år.
Jur. kand. från
Handelshögsko-
lan vid Göte-
borgs universitet.
Startade sin
anställning den 
1 september
2008 och är inriktad på svensk
och internationell affärsjuridik .

Nyanställda på 
Danowsky & Parners
Olof Roos, 36 år. Kommer
närmast från tjänst som rättssak-
kunnig med inriktning på konkur-
rens- och statsstödsrätt på
Näringsdepartementet. Hovrätt-
sassessor och nytillträdd som
biträdande jurist sedan den 
1 september 2008.

Cecilia Bylander, 27 år. Kommer
närmast från Linklaters Advokat-
byrå och började som jurist den
25 augusti. 

Nyanställd på 
Centrumadvokaterna
Syd
Fredrik Sund, född 1978. Började
den 18 augusti
2008 hos
Centrumadvo-
katerna Syd AB.
Allmänjuridisk
inriktning med
särskild
inriktning på tvistemål. Kommer
tidigare från anställning vid Lunds
tingsrätt. 

Nyanställda på 
Advokatfirman Delphi 
malmö

Erica Nobel, 34 år, advokat.
Anställning från
den 1 september
2008. Erica ingår
i Delphis
kompetens-
grupp för
Miljörätt. Hon
kommer
närmast från Klewe Advokater AB,
Malmö.

stockholm

Sverker Bonde, 32 år, biträdande
jurist. Anställdes från den 1 sep-
tember. Sverker ingår i Delphis

kompetens-
grupp för
tvistelösning och
kommer
närmast från en
tjänst som
bolagsjurist på
B&B Tools AB, dessförinnan
biträdande jurist på Delphi. 

Viktor Morawski, 32 år, Jur.
kand. och
biträdande jurist.
Anställdes från
den 15 augusti.
Viktor ingår i
Delphis kompe-
tensgrupp
Offentlig
upphandling och kommer
närmast från Tullverket.

göteborg

Henric Namander, 24 år, Jur.
kand. och
biträdande jurist.
Anställdes från
den 1 september
2008. Henric
ingår i Delphis
kompetens-
grupp Corporate Finance och
kommer närmast från tingstjänst-
göring vid Jönköpings tingsrätt.

Anna Carlson, 26 år, Jur. kand.
och biträdande jurist. Anställning
från den 1
september
2008. Anna
ingår i Delphis
kompetens-
grupp Corporate
Finance och
kommer
närmast från studier vid Lunds
universitet.

Mikael Ludwigs, 34 år, Jur. kand.
och biträdande
jurist. Anställning
från den 15
september
2008. Mikael
ingår i Delphis
kompetens-
grupp ITC/IP och
Insolvensgruppen. Han kommer
närmast från Gozzo Advokater. 

Nya delägare på 
Elmzell Advokatbyrå 
Jenny Hellberg tillträder per den
1 oktober 2008 som delägare.

Patrik Fallberg tillträder per den 
1 oktober 2008 som delägare.

Nyanställda Wistrand
Advokatbyrå 

stockholm

Andreas Viklund, 32 år, advokat.
Kommer närmast från Linklaters
Advokatbyrå och är inriktad mot
bank, finans och fastigheter.

Kristin Kull, 27 år, biträdande
jurist. Kommer närmast från en
tingsnotarietjänst vid Stockholms
tingsrätt.

Nyanställd på Landahl
Öhman

Peter Degerfeldt, 39 år. Advokat
som arbetar med juridiska frågor
mot byggbranschen, framförallt
med entreprenad- och konsulträtt.
Håller utbildningar och föreläser
inom ämnesområdet. Kommer
närmast från Advokatfirman Jens
Pedersen AB och startade sin nya
anställning den 1 oktober 2008. 

malmö

Hampus Adlerton,
37 år, jurist. Började
den 7 juli 2008.
Kommer närmast från
Advokatfirman Lindahl
och dessförinnan
Nihlmark & Zacharoff
Advokatbyrå. Hampus 

tillhandahåller strategisk
och juridisk rådgivning
med särskilt fokus på
utveckling och kommer-
sialisering av immateri-
ella rättigheter.

Nyanställd på Zacco
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Nyanställda på 
Setterwalls
malmö

Kristian Grahn,
31 år, anställdes
den 15 augusti
vid Setterwalls
Malmökontor
som biträdande
jurist. Kristian
kommer närmast från tingstjänst-
göring vid Helsingborgs tingsrätt.
Han tillhör Setterwalls process-
rättsgrupp samt gruppen för
bolagsrätt och företagsförvärv
(M&A).

Niclas Hermansson, 41 år,
anställdes den
25 augusti vid
Setterwalls
Malmökontor
som biträdande
jurist. Niclas
kommer
närmast från
Öhrlings PricewaterhouseCoo-
pers. Han var tidigare verksam
som skattejurist på Vinge i
Stockholm och har även arbetat
som Kammarrättsassessor i
Kammarrätten i Jönköping. Niclas
tillhör Setterwalls skattegrupp.

göteborg

Arash Raoufi,
24 år, anställdes
den 11 augusti
vid Setterwalls
Göteborgskon-
tor som biträ-
dande jurist.

Arash kommer direkt från Göte-
borgs Universitet. Han har studerat
vid North Carolina at Wilmington
(USA), bl.a. Commercial Law,
Environmental Law och Intro. to
Criminal Justice. Han behärskar
engelska och persiska. Arash tillhör
Setterwalls grupp för bolagsrätt
och företagsförvärv (M&A). 

Shervin Shikhan, 32 år, anställ-
des den 11
augusti vid
Setterwalls
Göteborgskon-
tor som advokat.
Shervin kommer
närmast från
Vinge. Han
behärskar engelska och persiska.
Shervin tillhör Setterwalls process-
rättsgrupp.

Mattias Bengtsson, 26 år,
anställdes den 1
september vid
Setterwalls
Göteborgskon-
tor som biträ-
dande jurist.
Mattias har varit
föredragande vid Kammarrätten i
Göteborg samt tingsnotarie vid
Vänersborgs tingsrätt. Han har
därvid under en tid tjänstgjort vid
miljödomstolen i Vänersborg.
Mattias tillhör Setterwalls infra-
strukturgrupp.

Linus Martinson, 26 år, anställ-
des den 1 september vid Setter-
walls Göteborgskontor som
biträdande jurist. Linus tog sin

examen vid
Juridiska
fakulteten i Lund
och har under
sommaren
2006 studerat
internationell
affärsjuridik vid Suffolk University
Law School och därefter studerat
amerikansk affärsjuridik under två
terminer vid University of Oklaho-
ma, College of Law. Linus tillhör
Setterwalls grupp för bolagsrätt
och företagsförvärv (M&A).

stockholm

Fredrik Olsson,
25 år, anställdes
den 11 augusti
vid Setterwalls
Stockholmskon-
tor som biträ-
dande jurist.
Fredrik kommer
närmast från Handelshögskolan i
Stockholm och Stockholms
universitet. Tillhör Setterwalls
grupp för aktiemarknad, bolags-
rätt och företagsförvärv (M&A)
samt EU & konkurrensrättsgrupp.

Elin Persson, 26 år, anställdes
den 1 september
vid Setterwalls
Stockholmskon-
tor som biträ-
dande jurist. Elin
kommer
närmast från
Uppsala universitet. Elin tillhör
Setterwalls fastighetsgrupp samt
grupp för bolagsrätt och företags-
förvärv (M&A).

Jonas Toll, 26

år, anställdes
den 1 september
vid Setterwalls
Stockholmskon-
tor som biträ-
dande jurist.
Jonas kommer närmast från
Grönberg Cederlöv Advokatbyrå
och dessförinnan Uppsala universi-
tet. Jonas tillhör Setterwalls
processrättsgrupp.

Magdalena
Huber, 30 år,
anställdes den 
8 september vid
Setterwalls
Stockholmskon-
tor som biträ-
dande jurist. Magdalena kommer
närmast från Gärde & Wesslau
Advokatbyrå. Magdalena tillhör
Setterwalls skattegrupp.

Katrin Salwén,
33 år, anställdes
den 8 septem-
ber vid Setter-
walls Stock-
holmskontor
som biträdande
jurist. Katrin
kommer närmast från STIM där
hon verkat som chefsjurist.
Dessförinnan har Katrin arbetat på
en stor advokatbyrå i Bryssel samt
på Lindahls i Stockholm. Katrin
tillhör Setterwalls EU- och konkur-
rensrättsgrupp.

stockholm

Immaterialrättsadvokat och
ambassadör för kvinnligt
företagande till Delphi

Advokat Ann-Charlotte
Söderlund är från 1 september
ny delägare i Advokatfirman
Delphi. Hon lämnar Gozzo
Advokater. Ann-Charlotte har
mer än 20 års erfarenhet av
arbete med immaterialrätt,

marknadsrätt
och konkur-
rensrätt. Hon
har vid ett
flertal tillfällen
varit advokat-
samfundets

expert i lagstiftningsarbetet kring
patent och varumärken. Just nu
representerar Ann-Charlotte
Söderlund Sverige i EU-kommis-
sionens projekt för att förenkla
för företag att försvara sina
immateriella rättigheter. Ann-
Charlotte arbetar med många
mycket välkända internationella
varumärken och multinationella
företag. Som en av två kvinnliga
advokater har Ann-Charlotte av
Näringsdepartementet utsetts till
Ambassadör för Kvinnligt
Företagande. Ann-Charlotte
förstärker Delphis Immaterial-
rättsgrupp, som tagit en allt mer
framträdande position på
marknaden under senare år.

Advokat Olof Rågmark är ny
delägare i Delphi från 1 oktober.
Han kommer från White &
Case, där han också var deläga-
re. Olof Rågmark är en erkänd
auktoritet inom kommersiell
tvistelösning, inkluderande
internationella skiljeförfaranden.
Han ansluter sig nu till den
växande tvistelösningsgruppen
på Delphi, med bland andra
delägarna Peter Skoglund och

Ulf Hårde-
man. 
Olof kommer
att fortsätta
arbeta med
fokus på stora
kommersiella

processer samt svenska och
internationella skiljeförfaranden,
men kommer också att vara
fortsatt aktiv inom försäkring
och återförsäkring, shipping och
transporträtt samt finansiering.

Nyanställda delägare på Advokatfirman Delphi



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 110 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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Nyanställda på MAQS
Law Firm Advokatbyrå
stockholm

Martin 
Gynnerstedt,
27 år, Jur. kand./
Biträdande jurist.
Kommer
närmast från
Linköpings
tingsrätt.  

göteborg

Joakim 
Ekestubbe, 33

år, biträdande
jurist. Nyutex-
aminerad. 

Nyanställda på
Advokatfirman 
Cederquist 
Jonas Fransson, född 1977,
biträdande jurist. Jonas började sin
anställning den 25 augusti 2008

och kommer närmast från
juristlinjen vid Stockholms Univer-
sitet. Ska vara verksam i gruppen

Immaterialrätt, Media- och IT-rätt. 
Ferid Demirel, född 1979,
biträdande jurist. Kommer
närmast från tjänstgöring vid
Örebro Tings-
rätt. Ferid
började den 1
september
2008 och
kommer arbeta i
gruppen
företagsförvärv.  

Elin Samuelsson, född 1983,
biträdande jurist. Kommer senast
från juridikstudier Uppsala
universitet. Elin började den 1
september 2008 och kommer att
arbeta i gruppen Fastighetsrätt. 

Nadascia Baggio, född 1977,
biträdande jurist. Kommer
närmast från en masterutbildning i
immaterialrätt vid Kings College
London. Nadascia började sin
anställning den 15 september och
kommer att vara verksam i
gruppen Immaterialrätt, Media-
och IT-rätt. 

Joel Urwitz, 1981, biträdande
jurist. Har tidigare varit trainee på
Advokatfirman Cederquist. Joel
började sin anställning den 22

september 2008 och kommer att
vara verksam i gruppen M&A. 

Hammarskiöld & Co

Magnus Bohman, 25 år, biträ-
dande jurist. Startade sin anställning
den 14 oktober 2008. Tidigare
trainee på Hammarskiöld & Co.

Ida Häggström, 24 år, biträdan-
de jurist. Startade sin anställning
den 14 oktober. Kommer närmast
från en tjänst som trainee på
Hammarskiöld & Co. 

Nyanställda på 
Fröberg & Lundholm
Advokatbyrå
Camilla Husebye Becker, 30 år,
Jur.kand. Camilla, som började sin
anställning den 1 september 2008,
är specialiserad på miljörätt och
har tidigare arbetat på advokatby-
rå och Ragn-Sells.

Martina Skog, biträdande
jurist. Rådgivare inom
kredithantering på Collector
Finance & Law och är
specialiserad på hyres- och
obeståndsrätt.

Collector Finance
& Law

Baker & McKenzie
Advokatbyrå
Kenth Berg, 28 år, biträdande
jurist. Har tidigare varit trainee på
Baker & McKenzie.



Vill du också synas på Juridikjobb.se? Ring på 08-789 67 32 för mer information eller maila 
till info@juridikjobb.se. Välkommen in på Juridikjobb.se! En snabb och enkel jobbsajt som 
ger dig kortaste vägen till ditt nya jobb. Juridikjobb.se är en del av Karriarguiden.se och 
ägs av Svensk Internetrekrytering AB som är listat på First North.

– Sveriges jobbsajt för dig som söker jobb inom juridik

Hos oss kan du registrera ditt CV och bli kontaktad angående spännande jobberbjudanden. 

Du kan också bevaka lediga jobb och få dem skickade till din e-post. Registrera ditt CV och 

bevaka lediga jobb nu på www.juridikjobb.se. Här är några exempel på lediga tjänster:

SNABBASTE VÄGEN TILL ETT NYTT JOBB

Regionjurist och 
Rättsvårdexpert sökes

Länsrätten i Gävleborg 
söker Föredragande

KTH söker Jurist till förvalt-
ningsjuridiska funktionen

Kustbevakningen söker 
vik Verkjurist

Vi anlitade Juridikjobb.se när vi var ute och sökte jurist och tycker att 

samarbetet fungerade bra. Vi kan rekommendera Juridikjobb.se vidare!

Ebba Walberg Snygg, Advokat/Delägare

Advokatbyrån Persson & Partners, Malmö

Vi använde oss av Juridikjobb.se när vi sökte efter jurister. Tack vare ett nära 

samarbete med vår kontaktperson kunde vi på ett kostnadseffektivt sätt komma 

i kontakt med bra kandidater. Vi kan varmt rekommendera Juridikjobb.se.

Kristina Bengtsson, Advokat

Advokatfirman Kristina Bengtsson AB, Stockholm
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Nyanställd 
på Bird & Bird
Helena Siljeström, 25 år, jurist.
Startade sin
anställning den
25 augusti
2008. Helena
tillhandahåller
juridisk rådgiv-
ning inom
bolagsrätt och
kommersiell rätt till nationella och
internationella företag och
organisationer. 

Nyanställda på 
Ashurst Advokatbyrå
Jenny Jilmstad,
35 år, advokat.
Jenny började
på Ashurst den
1 september
2008 och
arbetar i
arbetsrättsgrup-
pen. Hon kommer närmast från
Lindhs DLA Nordic och har
tidigare arbetat på Baker &
McKenzie i åtta år. 

Daniel Öhvall,
29 år, biträdan-
de jurist. Han
började på
Ashurst den
1 september
2008 och
arbetar i
Corporate-gruppen. Daniel
kommer närmast från Roschier
och har tidigare arbetat på
Linklaters. 

Anna-Mi
Björkvik, 23 år,
trainee. Hon
började på
Ashurst den 
8 september
och arbetar i
Corporate-
gruppen. Anna-Mi kommer
närmast från studier vid Stock-
holms universitet. 

Nyanställda på 
Advokatfirma Lindhs
DLA Nordic
Mathias Berggren, Advokat.
Började sin
anställning den 
1 april 2008.
Mathias är
biträdande jurist
och ingår i
byråns grupp för

teknologi, media och immaterialrätt,
där han bland annat är an-svarig för
Media och Underhållning. Mathias
arbetar även i betydande utsträck-
ning med M&A och venture capital
med särskild inriktning på teknologi,
media och health care. 

Lisa Ingram,
Jur. kand.,
biträdande jurist.
Startade sin
anställning den 19
maj 2008.
Arbetar i
huvudsak med obestånds- och
processrätt. Lisa kommer närmast
från tjänst som tingsnotarie vid
Södertörns tingsrätt.

Andreas Säfstrand, 25 år,
biträdande jurist.
Började sin
anställning den 
1 oktober 2008.
Andreas arbetar
främst med
bolagsrätt och
M&A. Tidigare
traninee hos Lindhs DLA Nordic.

Nyanställda på 
Advokatbyrån 
Gulliksson
Susanne Lindeskog, Jur. kand.
och biträdande
jurist. Började sin
anställning den
29 september
2008. Susanne
är inriktad mot
immaterialrätt
och affärsjuridik
och kommer närmast från en
tjänst vid Malmö tingsrätt.

Erik Jonsson,
Jur. kand. och
biträdande jurist.
Startade sin
anställning den
15 september
2008 och är
inriktad mot
immaterialrätt och affärsjuridik.
Kommer närmast från juridikstudi-
er vid Lunds universitet.

Nyanställda på 
Advokatfirman 
Glimstedt
lund

Sofie 
Arvidsson, 25

år. Nyanställt
per 1 oktober
2008. Avslutat

Klara Grundberg, 33

år, biträdande jurist.
Började sin anställning
den 25 augusti 2008.
Klara är inriktad mot
affärsjuridik och
genomförde sin
tingstjänstgöring vid Uppsala

tingsrätt 2007–2008.
Jur. kand. från Göte-
borgs universitet 2001.
Praktiserade därefter på
Europeiska kommissio-
nen, Generaldirektorat
Näringsliv, i Bryssel.

Nyanställda på Advokatfirman Nordia 

sin universitetsutbildning i juni
2008 vid Lunds universitet.

Lovisa Rosell,
25 år. Nyanställd
per 1 november.
Avslutat sin
universitetsut-
bildning i juni
2008 vid Lunds
universitet.

Nyanställda på 
Grant Thornton
Sara Gustafs-
son, 25 år, jurist.
Anställdes den
21 januari 2008

från Jönköpings
International
Business School.
Sara arbetar som skattejurist med
inriktning mot internationell
beskattning.

Jesper Ingemarsson, 27 år, jurist.
Anställdes den
28 januari 2008

och kommer
närmast från
Thomson.
Jesper arbetar
som skattejurist
med inriktning mot internationell
beskattning.

Sara Högström, 27 år, Jur. kand.
Anställdes den 1
mars 2008 från
Uppsala univer-
sitet. Sara
arbetar som
skattejurist med
inriktning mot
kommersiella fastigheter och
förvärv.

Jonas 
Knutsson, 30 år, Jur. kand.
Anställdes den 

1 april 2008 och
kommer
närmast från
Kammarrätten i
Stockholm.
Jonas arbetar
som skattejurist
– internationell beskattning.

Katarina Ludwigs, 41 år, Jur.
kand. Anställdes
den 2 maj 2008

och kommer
närmast från
Deloitte.
Katarina arbetar
som skattejurist
i gruppen
Expatriate Tax Services.

Nya på Magnusson
Advokatbyrå
Advokat Magnus Björkander är
ny delägare och
ansvarig för
Magnussons
fastighetsgrupp.
Han kommer
från Ashurst och
har lång erfaren-
het av fastighets-
och hyresrätt samt transaktioner.
Magnus är rankad i Chambers
Europé.

Per Wiker är ny
skattejurist och
ansvarig för
Stockholmskon-
torets skattejuri-
dik. Per har lång
erfarenhet av
skattefrågor med inriktning svensk
och internationell bolagsbeskatt-
ning samt skatteprocesser,
kommer från Grant Thornton.     
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TÄNK PÅ EN LÅNG, SKÖN HELG

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

Halloween, jul, nyår, påsk, valborg, pingst, midsommar. Långa sköna helger då 
borta är bra, men hemma är bäst, djupt försjunken i en spännande bok, utsträckt  
i en härligt generös soffa. 
 Välkommen till vår butik på Östermalm i Stockholm. Här finner ni möbler i vår 
egen design och inredningsdetaljer som inte andra har. 




