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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



Tack för att ni stödjer 
välgörenhetssamarbetet
mellan Blendow Group
och ILAC.

ilac – international Legal Assistance Consortium –
startades därför att jurister världen över insåg behovet av
att samarbeta för hjälpa till att bygga upp rättssystem i
postkonfliktländer efter kalla krigets slut. Efter en serie
konferenser under åren 1997-2000 registrerades ILAC i
november 2001 i Sverige som en ideell förening, och har
sedan dess utvecklats till en internationell paraplyorgani-
sation som idag består av mer än 40 medlemsorganisa-
tioner, vilka tillsammans representerar över 3 miljoner
domare, åklagare, advokater och akademiker världen över.

ILACs verksamhet har sedan starten finansierats huvud-
sakligen av statliga bidrag, framför allt från Sverige och Stor-
britannien. FN är också en viktig bidragsgivare och
samarbetspartner. Det är med glädje ILAC har valt att sa-
marbeta med Blendow Group i dess strävan till att bidra till
spridningen av rättsstatens principer och juridisk kompetens. 

christian åhlund 
ILACs generalsekreterare och en av dess grundare.

blendow group har sedan starten 1992 utvecklats till ett
av Sveriges mest framgångsrika företag inom området 
juridisk kompetensförsörjning. I sin strävan av att nå ut
till allt fler organisationer och företag som är i behov av
juridisk kompetensförsörjning engagerar sig Blendow
Group i olika projekt för att tillhandahålla upplysning
kring nyttan av juridisk kunskap.Utifrån denna strävan
har Blendow Group valt att 2008 samarbeta med den väl-
renommerade internationella juridiska organisationen
ILAC. 

Tack vare stöd från några av Sveriges mest generösa 
advokatbyråer kommer Blendow Group i år att kunna
skänka ett betydande belopp som går oavkortat till att
stödja CEELI Institute i Prag i dess arbete att förmedla
juridisk kompetensförsörjning runt om i världen där be-
hovet är som störst.

thomas blendow

Styrelseordförande och grundare av Blendow Group
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Advokatfi rman Lindahl
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Lindahl [lin.da:l] – en av Sveriges ledande, största 
(och trevligaste) affärsjuridiska advokatbyråer. Snabb-
fotad och smidig samarbetspartner med stor internatio-
nell kapacitet. Erbjuder såväl affärsjuridisk bredd som 
en rad specialistkompetenser. Har under det senaste 
året varit anlitad som rådgivare i flera av Skandinaviens 
största företagstransaktioner. För vägledning i fram -
gångs rika affärer, se även www.lindahl.se
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AKTUELLT

Finanskyla
� I finanskrisens spår plågas världens affärsbyråer.
”Jag tror att Sverige är ett av de länder som kommer
att drabbas hårdast av lågkonjunkturen” säger en
svensk byråledare.

KULTUR

Flower Power
� 40 år efter sin död lanseras nu designern 
Josef Frank internationellt.

14

68

PORTRÄTT

Snart känd från TV
� Brottmålsadvokaten Johan Eriksson anser
att det inte finns någon maffia i Sverige.
Längre fram i tidningen utvecklar han varför.
Han berättar också om den nya TV-serie 
där hans och kollegornas arbete kommer att
följas.

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

� kristina lidehorn  � elisabet fura sandström  � på laglig väg  

högkonjunkturen har varit god
mot den globala advokatbranschen.
Sverige är inget undantag. Under de
senaste åren har byråerna anställt
mängder av unga jurister. Huvud-
delen av dem har ingått i stora 
arbetsgrupper, specialiserade på
transaktioner.

Just nu tar byråerna spjärn inför
lågkonjunkturen. De vet inte hur
lång eller djup den kommer att vara,
men de globala effekterna gör att de
flesta är mycket oroliga.

För att hantera nedgången kom-
mer de att söka nya typer av upp-
drag. Tvister, obestånd och arbets-
rätt har på bara några veckor blivit
betydigt hetare än transaktioner. 

Men vad händer då med alla
dessa legioner av alla dessa nyan-
ställda M&A-specialister? 

en sak tycks uppenbar: de kom-
mer inte att få sparken på grund av
arbetsbrist. I USA och Storbritan-
nien har flera byråer redan gjort sig
av med mängder av unga jurister
men här kommer det inte att bli ak-
tuellt. 

Varför? Jo, trots pessimismen har
branschen redan ett öga på nästa
högkonjunktur. Inför kampen om
nästa generation av juristtalanger så
vill ingen vara först med att sparka
medarbetare.  Möjligen kommer fler
än vanligt vid ett enskilt samtal med
chefen få beskedet att de inte håller
måttet och därför bli rekommende-
rade att söka sig någon annanstans. 

De andra kan räkna med vida-
reutbildningar och färre debiterade
timmar.

Oklart om de piggas upp av
historikern Peter Englund. I en inter-
vju i Svenska Dagbladet konstate-
rade han, apropå finanskrisen: 
”Det har hänt värre saker. Som 
Digerdöden”. 

BRANSCHEN BLICKAR MOT 
NÄSTA HÖGKONJUNKTUR

28

CHEFREDAKTÖR 

PETER JOHANSSON

telefon 070–620 39 39

e–post peter.johansson@blendow.se
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AKTUELLT

Prispressare
� Den nystartade advokatbyrån von lode 
väljer att konkurrera med lägre priser. 
För att hålla kostnaderna nere har man valt 
lokaler i förorten och skrotat taxikontot.

8

RESA

Indianernas paradis
� Följ med till kunaindianernas rike, 
400 panamanska paradisöar.
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Finanskrisen plågar den globala advo-
katmarknaden.

I USA och Storbritannien sparkar
storbyråerna mängder av jurister. 
Delägarna uppmanas att investera
eget kapital i verksamheten. 

I Sverige kommer byråerna att dra
sig in i det längsta innan de sparkar
personalen. Men de dåliga tiderna
väntas förändra branschen i grunden. 

– Jag tror att Sverige är ett av de
länder som kommer att drabbas 
hårdast av lågkonjunkturen. Det 
kommer att leda till konsolideringar,
säger Stefan Brocker på Mannheimer
Swartling.

Legal 
istid?
Så ska byråerna 
överleva lågkonjunkturen
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under hösten har sen svenska mark-
naden för affärsjuridiska tjänster
krympt dramatiskt. Till exempel har
antalet transaktioner minskat avsevärt.
Stefan Brocker, managing partner för
Mannheimer Swartling, har känt av de
nya förutsättningarna:

– I byrån i stort så har det gått ner
lite, inom vissa områden så är avmatt-
ningen ganska rejäl. M&A utgör en
stor andel av vår verksamhet, både nu-
merärt och sett till omsättningen. Men
samtidigt har vi en ganska flexibel or-
ganisation. Vi har inga svårigheter att
flytta fokus. Någon som i tre-fyra år har
jobbat med traditionella transaktioner
kan ganska snabbt hoppa in i transak-
tioner som är drivna av krisen.

Om andra marknader blir mindre
drabbade än Sverige så kan en lösning
bli att omplacera personal.

– Människor är mobila idag. Det är
lätt för oss att få folk att flytta till våra
kontor i Ryssland eller Kina om det
skulle se annorlunda ut där. 

I USA och Storbritannien har byrå-
erna agerat snabbt när konjunkturen
har skiftat. DLA Piper uppmanar sina
275 amerikanska ”income partners” att
investera eget kapital i verksamheten. I
USA avskedades 1100 jurister från ad-
vokatbyråerna, enbart i oktober. En av
de värst drabbade är White & Case,
som aviserat uppsägningar  för 13 pro-
cent av de biträdande juristerna i USA.

jens tillqvist, managing partner på
Cederquist, tror inte att vi kommer att
se samma utveckling i Sverige.

Det kommer att sitta
väldigt hårt inne. För

vår del så har vi just antagit
två olika budgetar för nästa år.
En ordinarie och en anpassad
för en kraftig och ihållande 
lågkonjunktur. Även den senare
kan genomföras utan att vi 
behöver göra nedskärningar
bland personalen.

jens tillqvist

Om andra marknader
blir mindre drabbade än

Sverige så kan en lösning bli
att omplacera personal.
– Människor är mobila idag. 
Det är lätt för oss att få folk 
att flytta till våra kontor i Ryss-
land eller Kina om det skulle se
annorlunda ut där. 

stefan brocker 

– Den frågan är mycket känsligare
här. Det kommer att sitta väldigt hårt
inne. För vår del så har vi just antagit
två olika budgetar för nästa år. En or-
dinarie och en anpassad för enkraftig
och ihållande lågkonjunktur. Även den
senare kan genomföras utan att vi be-
höver göra nedskärningar bland per-
sonalen.

Internationellt är situationen en
annan. 

– En av våra jurister är just nu på
secondment hos en av världens största
byråer. Samtidigt som honom  började
ett hundratal andra jurister på byrån.

Alla skulle de arbeta med transaktio-
ner eller finansjuridik, så naturligtvis
finns det utrymme att skära.

De jurister som bara har hunnit ar-
betat två – tre år kan bli svåra att om-
placera på byråerna. En stor del av
dem har endast erfarenhet av en viss
sorts arbete, stora transaktioner av den
typ som just nu inte genomförs. Troli-
gen kommer byråernas att behöva ge-
nomföra omfattande vidareutbildning
för dessa medarbetare. 

rolf johansson, tidigare managing
partner på Linklaters och numera fri-
stående advokat, varnar för konse-
kvenserna av att biträdande jurister
fokuserar på specialisering i  alltför
stor utsträckning tidigt i karriären:

– Specialiseringen är  inte pro-
blemfri. De unga juristerna på framför
allt de stora byråerna utbildas och
fostras redan från början till specialis-
ter och riskerar därmed i stor utsträck-
ning att gå miste om ett bredare
perspektiv.

– Byråerna har ett ansvar för att an-
ställda unga biträdande juristerna får
en utbildning och professionell utveck-
ling som kan utgöra plattform för en
lång och framgångsrik karriär i bran-
schen. Många tar inte sitt fulla ansvar
för detta. Det är, kortsiktigt, mer lön-
samt för byrån att låta de unga biträ-
dande juristerna arbeta och utvecklas
uteslutande inom sitt specialområde,
fortsätter han. 

Jens Tillqvist menar att frågan

’’

’’

Jens Tillqvist, managing partner på 
Cederquist, 

Stefan Brocker, managing partner för 
Mannheimer Swartling.



– 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.
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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

Vi stödjer välgörenhetssamarbetet 
mellan Blendow Group och ILAC. Blendow Group skänker 50 procent av denna annonsintäkt till Ceeli Institute i Prag.



Vi stödjer välgörenhetssamarbetet 
mellan Blendow Group och ILAC. Blendow Group skänker 50 procent av denna annonsintäkt till Ceeli Institute i Prag.



måste hanteras redan i samband med
rekryteringsprocessen.

– Den nya generationen är mycket
mer krävande och måna om den per-
sonliga karriären än vad tidigare gene-
rationer har varit.  De efterfrågar tidigt
möjligheten att specialisera sig. Vi ar-
betsgivare måste bli mer pro-aktiva och
ställa krav på en bredare basutbildning
under de första åren. Då blir vi mer
flexibla.

Vilken är den viktigaste lärdomen av
högkonjunkturen?
– Att utvecklingen i vår bransch i så
stor utsträckning är driven av våra kli-
enter. Vi i advokatvärlden skryter om
hur vi tar marknadsandelar och växer,

men oftast innebär det att vi växer i
takt med marknaden. Utmaningen nu
blir att  fortsätta utvecklas även i låg-
konjunktur, säger Jens Tillqvist.

Stefan Brocker tror att den svenska
advokatbyråmarknaden kommer att
förändras under det närmaste året:

– Jag tror att Sverige är ett av de län-
der som kommer att drabbas hårdast av
lågkonjunkturen, eftersom vi är så ex-
portberoende. Det kommer att leda till
konsolideringar. Svenska byråer kom-
mer att gå ihop med varandra för att bli
större och bredda sig. Det kan också bli
samgåenden mellan flera nordiska by-
råer, för att kunna lägga äggen i fler kor-
gar. Den här typen av diskussioner
kommer att triggas av lågkonjunkturen.

”outstanding quality of its expertise” 
          Chambers Europe 

RydinCarlsten är en ledande affärsjuridisk advokatbyrå med fokus
på företag som ser teknikutveckling, idéer och varumärken som en
strategisk del av sin affärsidé. Läs mer på www.rydincarlsten.se

A F F Ä R S J U R I D I K     I M M AT E R I A L R Ä T T     S K AT T E R Ä T T     T V I S T E R
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Specialiseringen är  inte problemfri. De unga 
juristerna på framför allt de stora byråerna 

utbildas och fostras redan från början till specialister
och riskerar därmed i stor utsträckning att gå miste
om ett bredare perspektiv.

rolf johansson

’’
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Rolf Johansson.
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”Vi kommer 
inte att  
bli de sista”

UPPSTARTSBYRÅ
VALDE SÖDERORT
FÖRE STUREPLAN
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Lokaler i förorten, IKEA-möbler,
slopat taxikonto. 
Och lägre priser
Så hanterar nystartade advo-
katbyrån von lode lågkonjunk-
turen.

stjärnkikaren står västligt riktad,
bort från Stockholms innerstad.
Samma riktning har Torbjörn
Claesons och hans kollegor tagit. De
har bytt trakterna kring Norr-
malmstorg möt när förorten Liljehol-
men.  De luftiga lokalerna är
uppbyggda i kontorslandskap.

– Andra byråer har ju också pro-
vat att sitta i landskap, men efter ett

tag brukar delägarna
flytta in i egna rum. Det
kommer inte vi att göra,
vi vill sitta så här, säger
Torbjörn Claeson.

För ett år sedan läm-
nade han MAQS Law
Firm för att starta egen
byrå tillsammans med
kollegorna Maria Hag-
berg och Anders Erics-
son. 

I dag har von lode nio medarbetare.
En anledning till att starta egen

byrå var deras tankar om att arbeta
på nya sätt. 

– I många år har jag förutsett att
det ska bli någon form av priskonkur-
rens i advokatbranschen. Men av
någon anledning hade den ännu inte
uppstått. Vi är de första, men vi kom-
mer inte att bli de sista.

– Vi jobbar med många företag
och myndigheter som måste tänka på
sina advokatkostnader, därför har det
varit naturligt för oss att erbjuda

I många år har jag
förutsett att det ska bli

någon form av priskonkurrens
i advokatbranschen. Men av
någon anledning hade den
ännu inte uppstått. Vi är de
första, men vi kommer inte 
att bli de sista.

’’
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lägre priser. Priset ligger ungefär en
femtedel lägre än vad de större affärs-
byråerna erbjuder.

Idén om att konkurrera med lägre
priser är inte ett resultat av lågkon-
junkturen.

– När vi första gången diskuterade
den här inriktningen så kunde man
kanske se tendenser till att tiderna
skulle bli sämre. Men det här är ingen
dagslända, vi kommer att köra
samma koncept oavsett konjunktu-
ren.

I gengäld håller von lode nere de
egna kostnaderna. 

– Lokalhyran är ungefär hälften
av vad den skulle vara på Norr-
malmstorg. Dessutom har vi kontor-
slandskap för alla medarbetare,
möblerna kommer från IKEA och vi
tar tunnelbana istället för taxi. 

Lönerna är däremot marknads-
mässiga.

– I och med att vi har reducerat
andra kostnader så kan vi ha samma
lönenivåer som andra byråer och
ändå ha bibehållna marginaler. 

Vad har ni fått för reaktioner från
andra byråer?
– De vi har pratat med har varit
ganska positiva. Än så länge är vi ju
så små, vi är inget hot mot någon.

Klienterna är enligt Torbjörn
Claeson positiva till den blygsamma
framtoningen. 

– En del företagsledare blir impo-
nerade när de ser överdådet på vissa
advokatbyråer och upplever det som
ett mått på framgång. Hos andra
sticker det i ögonen. Det är den sist-
nämnda kategorin som vi vänder oss
till.Torbjörn Claeson framför “Självporträtt med sax” av Lena Cronqvist.



Har du behov av att hyra in eller 
rekrytera juridisk kompetens? 
Vi kan hjälpa dig med kortsiktiga lösningar för att inte tappa tempot vid 
arbetstoppar samt rekryteringar för mer permanenta lösningar.

Hela rekryteringsprocesser
Urval
Second Opinions
Personlighetstester
Assessment Centers 
Volym- och traineerekryteringar

Många som arbetar med rekrytering har processer 
men väldigt få använder metoder. Adecco har en 
certifierad rekryteringsprocess och en strukturerad 
metod vilket gör att kandidaterna kvalitetssäkras.

Alla rekryteringskonsulter är licensierade inom 
arbetspsykologisk testning.

Vi är världsledande av en anledning, 
ring oss så berättar vi mer!

Stockholm 08-598 986 20
Göteborg 031-725 45 00
Malmö 040-667 53 00

adecco.se

Världens ledande HR-partner

Adecco är världens största HR-partner inom rekrytering, bemanning och konsulttjänster. I Sverige har vi ca 50 kontor och 5000 anställda. Adeccos globala 
huvudkontor ligger i Schweiz. Den totala omsättningen ligger på ca SEK 196 miljarder. Omsättningen i Sverige år 2007 uppgick till ca SEK 2,4 miljarder. Vi 
sysselsätter runt 700 000 personer varje dag och ger ca 3 miljoner människor jobb under ett år. Adecco är ett auktoriserat bemanningsföretag.

Inom rekrytering kan Adecco bland 
annat hjälpa till med:



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.

Vi stödjer välgörenhetssamarbetet 
mellan Blendow Group och ILAC. Blendow Group skänker 50 procent av denna annonsintäkt till Ceeli Institute i Prag.



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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Han säger att byrån når nya kund-
grupper.

– Det finns en rätt stor andel före-
tag som inte anlitar någon advokat-
byrå, de tror att det är för dyrt. På så
sätt lyckas vi hitta nya kundsegment.

han tror att många klienter kan re-
agera negativt på att deras advokater
sitter i lyxiga innerstadskontor.

– Man kan säga att vi har tagit av-
stånd från vissa attribut som före-
kommer i branschen. Många klienter,
även stora företag, har själva spar-
tanskt inredda kontor. Då kan det
sticka i ögonen om konsulterna sitter
i överdådiga miljöer. 

Byrån har två specialområden, im-

materialrätt och energijuridik. Upp-
dragens storlek varierar. Torbjörn
Claeson säger att årets transaktioner
har varierat mellan ”en krona och 200
miljoner”.

– Under det här uppstartsåret har
vi en blygsam intäktsbudget. Men om
fem år räknar vi med att ha en årsom-
sättning på 40-50 miljoner kronor i
dagens penningvärde. 

Man räknar med att rekrytera
redan under de närmaste månaderna.

– Det står fem – sex delägare som
knackar på dörren och vill börja jobba
här. Och flera biträdande jurister är
också intresserade.

En annan ambition är att kunna
erbjuda medarbetarna bättre möjlig-

heter till ”balans i livet.”
– Vi kan ha andra vinstkrav än

konkurrenterna, den sista kronan är
inte lika viktig. Och ingen blir ju
bättre av att jobba 15 timmar om
dagen.

Han protesterar mot den ”macho-
stämning” han upplevt i branschen.

– Det handlar om att dra in så
mycket kulor som möjligt. Att jobba
hårt är det yttersta beviset på att man
har lyckats. För några år sen hörde jag
en delägare på en stor byrå säga att
”magsår var för mjukisar” och att
stroke och hjärtinfarkt var lite coolare.
Men själv tror jag inte att man på
dödsbädden tänker ”fan också, jag
skulle ha jobbat fler helger”.  

För några år sen hörde jag en delägare på en stor byrå säga att ‘magsår var för mjukisar’
och att stroke och hjärtinfarkt var lite coolare. Men själv tror jag inte att man på dödsbädden

tänker ‘fan också, jag skulle ha jobbat fler helger’.  ’’
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Mer än var tredje vill
ha nya arbetsuppgifter
– och högre lön. Och
37 procent längtar till
en privat arbetsgivare.

Det visar en ny undersök-
ning, ”Drömjobb i staten”,
som genomförts av fackför-
bundet ST. 1000 statsan-
ställda svarade på frågorna.
Av dem var
206 jurister,
74 procent av
dessa var kvin-
nor.

Rapporten
visar att en
stor del av de
statliga juris-
terna är miss-
nöjda med sina jobb.

36 procent av de sva-
rande är missnöjda med
sina arbetsuppgifter. Job-
bets karaktär stämmer inte
överens med juristutbild-
ningen, anser de. 

Juristerna är betydligt
mer missnöjda än andra yr-

kesgrupper med sina arbet-
suppgifter. 

36 procent är även
missnöjda med sin lön.
Den genomsnittliga må-
nadslönen för unga jurister
i staten är 24 543 kronor. 

37 procent av unga ju-
rister vill byta till ett jobb
hos en privat arbetsgivare.

Det som främst har
lockat juristerna till statlig
tjänst är möjligheten att

göra nytta för
samhället.

Hälften, 48
procent, associe-
rar dock staten
med bra balans
mellan arbete
och privatliv.

– För att
vända utveck-

lingen måste statliga ar-
betsgivare erbjuda unga
jurister det de helst vill ha:
intressanta arbetsuppgifter,
personlig utveckling, kar-
riärmöjligheter och bra lön,
säger Annette Carnhede,
ordförande i Fackförbun-
det ST.

Vi kan affärsjuridik. 
Hur kan vi hjälpa dig?

www.wahlinlaw.se 

A member of

Statens jurister
vantrivs 
på jobbet

procent 
av de 

svarande är
missnöjda med
sina arbetsupp-
gifter.
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Möjligheternas byrå
Som affärsjurist på Mannheimer Swartling har du alla möj-
ligheter. Vi erbjuder dig plats att växa i en företagskultur 
präglad av generositet, lagarbete och långsiktighet. För oss 
är din personlighet minst lika viktig som goda formella me-
riter. Att du delar våra grundläggande värderingar är viktigt 
för oss, liksom ditt intresse och din fallenhet för affärsjuri-
dik och konsultrollen. Genom våra ambitiösa utbildnings-
program, möjligheten till cirkulation mellan olika verksam-
hetsgrupper och senare specialisering kommer du snabbt 
in i arbetet och får en inblick i de flesta förekommande 

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

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

www.mannheimerswartling.se

Vi stödjer välgörenhetssamarbetet 
mellan Blendow Group och ILAC. Blendow Group skänker 50 procent av denna annonsintäkt till Ceeli Institute i Prag.



Vi tror att du platsar!
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BEETHOVEN 
– VÄRRE ÄN
BÖTER?

LITE JOBB –
STÄMMER BYRÅN

vad är värst- 150 dollar i
böter eller 20 timmars
tvångslyssning på Bach och
Beethoven?

Till att börja med tyckte
Andrew Vactor, från Ur-
bana i Ohio, att det kunde
vara värt att ge de klassiska
kompositörerna en chans.
Han hade dömts för att ha
spelat hiohop på alldeles
för hög volym på bilste-
reon. En domare med ex-
centrisk uppfattning om
straffskalor var beredd att
minska på bötesbeloppet,
från 150 till 35 dollar, om
Andrew Vactor samtidigt

gick med på 20 timmars
lyssnade på Bach, Beetho-
ven och Chopin.

Andrew Vactor gav
dock upp sin musikaliska
fortbildning redan efter 15
minuter, rapporterar Asso-
ciated Press.

– Jag har inte tid med
det där. Jag måste öva med

basketlaget, förklarade han. 
Domaren, Susan For-

nof-Lippencott, motiverade
det alternativa straffet:

– Tanken var att få
honom att lyssna på annan
musik än den han själv fö-
redrar, på samma sätt som
andra tvingades lyssna på
hans rap-musik. 

biträdande juristen Marc
Lubin stämmer sin tidi-
gare arbetsgivare, New
Yorkbyrån Dechert.  Han
tog jobbet, trots en 20 pro-
centig lönesänkning, då
han trodde att han skulle
få arbeta med större trans-
aktioner. I stället hävdar
Marc Lubin att han huvud-
sakligen tilldelats ”glori-
fied paralegal work”
uppger Law.com. Han krä-
ver nu byrån på sex miljo-
ner dollar i skadestånd
med motiveringen att de
löften som gavs honom
vid anställningsintervjun
senare bröts.



Huset som vägrar vara stand-by.*
Jernhusen bygger just nu en av världens mest 

m iljösmarta byggnader – Kungsbrohuse t i 

Västra City. 27 000 m2 flexibla och kostnads-

effektiva k ontor, restauranger och butiker med 

Central station Stockholm, Arlanda Express 

och T-centralen som grannar. Bättre kan det 

knappast bli – vare sig för dig och dina medar-

betare, för dina kunder eller för miljön.

Vill du ta ställning för miljön och samtidigt 

stärka ditt företags image? Bra – då platsar ditt 

företag i Kungsbrohuset.

Inflyttning i början av 2010. 
Kontakta oss redan idag!
Ring Catia Johansen Sangberg på 020-223 223,

eller mejla catia.johansen@jernhusen.se.

* En av alla miljösmarta lösningar i Kungsbrohuset. Läs om fler på www.kungsbrohuset.se
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POLITIKER FÖRLORADE 
PROCESS MOT GUD

JURISTER – TJOCKA 
AV ALL BILKÖRNING

i over ett år har
Nebraska-senatorn Ernie
Chambers varit inblandad i
en rättslig process med
Gud. Politikern motiverade
sin stämning med att Gud
”spridit död, förintelse och
terror bland miljoner och
åter miljoner av jordens in-
vånare”. 

Hans syfte med utspe-
let var att visa att ”vem
som helst kan stämma vem
som helst”.

I oktober tog dock den
juridiska striden slut. En
domstol i Douglas County
ogillade målet eftersom
Gud inte kunde bli delgi-
ven stämningen. 

Ernie Chambers själv
anser att den teknikaliteten
är onödig då ”Gud redan
vet allting”.

Ernie Chambers tilltag
har engagerat den lokala
befolkningen. Åtminstone
två skrivelser, underteck-
ade ”Gud” har inkommit
till domstolen. En av dem
hänvisade till en advokat-
byrå i Texas.

lastbilschaufförerna

är rundare, men sedan
kommer juristerna. 

Det är resultatet av en
sammanställning som de
brittiska bantningskonsul-
terna LIPObind står
bakom. 5000 män ingick i
forskningsunderlaget.

42 procent av lastbil-
schaufförerna hade ett
midjemått som översteg
96,5 centimeter. Var tredje
jurist översked samma
gräns.

LIPObinds teori är att
rikliga luncher, mycket
bilåkning och alltför lite
motion ligger bakom juris-
ternas fetma.

IT-tekniker, läkare och
rörmokare är i allmänhet
något smalare än de brit-
tiska juristerna.

För mycket bilkörning orsak
bakom överviktiga jurister.

Legally yours nummer 5/2007



Då är det äntligen dags för lågkonjunktur! Tid för
eftertanke och för återställande av balansen i när-
ingslivet. Tid för att betrakta sig själv och sin verk-

samhet med lite distans. I högkonjunktur har vi svårt att se
nyktert på det vi gör. Mycket vill ha mer och ju bättre det
går desto högre krav och förväntningar ställer vi upp. Vi
tar oss inte tid att se om det finns andra sätt att göra saker
på, andra vägar att gå, andra typer av mål att nå. Det anses
antagligen inte företagsekonomiskt att ta
tid från produktionen när den går på hög-
varv för att ta en paus och fundera över
nya affärsmodeller. Efter en lång, fram-
gångsrik och intensiv högkonjunktur är
det dags att återfinna balansen.

Det är ungefär som när man är frisk.
Då är det omöjligt att tänka sig att man
kan bli sjuk, en hybrisliknande känsla där
man inte kan föreställa sig hur det känns
att vara sjuk. Det kanske är därför chocken
blir så svår när man väl ligger där, med
feber och hosta. Samma märkliga känsla
kan man ha när man är sjuk. Man kan inte
för sitt liv komma ihåg hur det kändes när
man var frisk och man tror på allvar att
man aldrig ska bli bra igen. 

Lite samma sak är det med låg- och högkonjunkturer.
Efter en så hög högkonjunktur som vi har haft nu så glöm-
mer man verkligen bort hur det är i sämre tider och vi in-
vaggas i en känsla av att det alltid kommer att förbli så här.
PANG! – så smäller det. Allt har gått på högvarv. Arbets-
markanden har varit glödhet. Finansmarknaden har över-
listat sig själv i att hitta nya sätt att skapa förmögenheter
och nu när proppen går ur så kan vi antingen låta kraften
suga oss ner i avloppet eller använda energin som frigörs
till förändring och anpassning. 

på advokatbyråer borde man kunna utnyttja tillfället
till att normalisera lönerna som fullständigt skenat. Man
kan använda tiden till att vårda de klienter man arbetat
med en tid och bygga starkare relationer med dessa. När
trycket från nya klienter och förvärv avstannat eller i alla
fall avmattats finns tid och kraft till att göra en genomsyn
av hela verksamhetens syfte och struktur. Vad funkar, vad

funkar inte? Har vi en modern arbetsplats som kommer
att vara konkurrenskraftig de närmaste fem åren? Har
andra företag hittat lösningar på problem som vi inte lyck-
ats överkomma? Varför inte utvärdera högkonjunkturen?
Hur ofta utvärderar man överhuvudtaget? Mycket talar för
att det som har varit framgångsrikt denna högkonjunktur
inte kommer att vara det nästa gång. Nu ges det möjlighet
att lära oss av det som varit och anpassa oss till hur det

kommer att se ut nästa gång ekonomin går
på full gas. 

det finns också utrymme att sätta sin
egen agenda i lågkonjunkturer. Det kommer
att bli och är tufft för många företag och
några kommer att försvinna, vilket öppnar
för fantastiska möjligheter för dom som kan
hålla sig kvar. Det kostar inte lika mycket att
satsa och investera vilket kan innebära stora
försprång. Man ska dessutom inte under-
skatta energin som kan uppstå, med rätt led-
ning, på en arbetsplats, när alla måste dra åt
samma håll för att klara överlevnaden. Ma-
giska saker kan hända då. Den jävlaranna-
mattityden kan verkligen behövas även i
perioder när allt går som på räls. Hela bran-

scher kan bli proppmätta och tappa entreprenörsandan. Jag
tror att man måste tillåta att förändring sker. Kanske inte
bara tillåta den utan välkomna den. Ett sätt att få idéer kan
vara att utnyttja den arbetskraft som tillkommit till byrån
eller verksamheten det senaste halvåret och som inte redan
har hunnit indoktrineras i företagets kultur. De nyanställda
kan hjälpa till att se på företaget med nya ögon.  

när de stora ekonomierna, USA, Tyskland och England
kämpar för sin överlevnad ökar konkurrenskraften i
tillväxtländerna. Kina, Indien, Brasilien med flera har ut-
märkta förutsättningar att växa i dessa oroliga tider. Jag
tror att det samma gäller på mikroplanet. Lättfotade före-
tag som ser utmaningar och möjligheter har chansen att
kliva fram ordentligt medan jättarna får problem och det
finns risk för att de rasar.

När tempot i ekonomin nästan tvärnitar finns det tid
för eftertanke. 

KRISTINA LIDEHORN

Ekonomisk tvärnit 
ger tid för eftertanke

LEGALLY | KRÖNIKA

jobb Chefsjurist på TV4

ålder 34

några saker att tänka på... när man får tid för eftertanke:

Omvärdera sin mål | Nätverka | Umgås – bygga relationer | Kreativ utveckling

’’När proppen går ur kan
vi antingen låta kraften
suga oss ner i avloppet
eller använda energin
som frigörs till föränd-
ring och anpassning. 
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Kontakta Henrik Karlsson, telefon 08-58707714 eller epost henrik.karlsson@maconomy.com

www.maconomy.se
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SAS, Juridisk rådgivning

Schibsted, Rättigheter

TV4, Förvärv av prod...
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Vad är det för 
fel på rörmokare?

Domare vid Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter, Strasbourg

e-mail  

Elisabet.Fura-Sandstrom@echr.coe.int 

ELISABET FURA-SANDSTRÖM

strasbourg i november 2008

V isst är det spännande med språk! Ord är kul,
det har jag alltid tyckt.

I Kreml har man bestämt sig för att inte använda
ordet ”kris” om turbulensen på den ryska finansmarkna-
den utan istället nyttja det mer neutrala uttrycket ”pro-
blem” när
förhållandena på
hemmaplan beskrivs.
Det betydligt mer lad-
dade ordet ”kris” re-
serveras för att
åskådliggöra hur det
ser ut i andra länder,
framför allt i USA.

Det vore lätt att
ironisera över vad
som kan se ut som ett
försök att styra eller
censurera media men
det vore fel att un-
derskatta betydelsen
av metoden. Jag tror
att betydelsen är stor
och att potentialen är
enorm. Fråga vilken
diktator som helst.
Historien borde ha
lärt oss, men ibland
undrar jag.

det går lätt inflation i ord och det verkar bli värre och
värre. För att bli hörda måste vi skrika allt högre. Minsta ir-
ritationsmoment blir en ”katastrof”. Ord som när de intro-
ducerades för en större allmänhet var specifika, tekniska
och skrämmande till sin innebörd generaliseras och banali-
seras när de används i nya sammanhang. Jag tänker på ord
som ”världskrig”, ”tsunami” och ”härdsmälta” men det
finns många fler. 

Att använda ordet härdsmälta för att beskriva en intel-
lektuell oreda kan vara ganska originellt och effektfullt
som stilgrepp men det kan också i längden vara farligt. När
vi dag efter dag läser om den finansiella tsunami som
drabbat oss kan vi undra vilka ord vi skall ta till när den
riktiga katastrofen kommer. Och att det är världskrig när

Djurgården möter AIK vet ju varenda stockholmare…
Fenomenet när ordet tar makten över tanken är univer-

sellt. I den amerikanska valkampanjen som just avslutats
blev Joe the Plumber en ikon och i för den franska allmän-
heten kom den polske rörmokaren (le plombier polonais)
att bli symbolen för allt dåligt som ett öppnare Europa

skulle medföra. 
Som när Göran

Persson varnade för
”välfärdsturism” när
Sverige öppnade sina
gränser för medbor-
garna i de nya EU-sta-
terna, med en mindre
utvecklad välfärd än
vår. De farhågorna
synes ha kommit på
skam och den polske
rörmokaren dök ald-
rig upp här i Frank-
rike annat än som en
vältränad, ursnygg
man i blåställ avbil-
dad på en affisch till-
verkad av polska
turistnäringen för att
locka franska turister
till Polen. Ett utmärkt
exempel på polacker-
nas humor och självi-
roni, som fick

åtminstone mig att dra på munnen. I vad mån fransmän-
nen lockades till Polen av denna skådespelare utklädd
(eller borde jag skriva ”avklädd”?) till hantverkare förtäljer
inte historien. 

att tala om ”avancerad förhörsteknik” eller ”våld i
uppfostringssyfte” när man menar tortyr är också exempel
på hur ordet kan ta makten över tanken. Ett annat är ”skat-
tefusk” istället för skattebrott. När det sker medvetet för att
påverka attityder kan det vara mycket effektivt och därför,
potentiellt, mycket farligt. 

Filosofer har länge diskuterat vad som kom först; ordet
eller tanken. Jag är inte kvinna att svara på den frågan men
jag vet vilken makt som kan finnas i ord. Omvänt att den
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Republikanske presidentkandidaten John McCain lanserade under valkampanjen
egenföretagaren Samuel J Wurzelbacher som “Joe the Plumber”, en symbol för den
amerikanska medelklassen. Här uppträder de tillsammans på ett valmöte.  
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som inte kan uttrycka sig, inte kan klä sina tankar i ord,
inte heller har makt. Det vet ju varenda jurist. 

För mig är det viktigt att då och då stanna upp och
lyssna. Liksom medlemmarna i en symfoniorkester som
måste vara helt tysta för att kunna stämma instrumenten
efter konsertmästarens ton så förutsätter det språkliga lyss-
nandet ett visst mått av tystnad, som kontrast. Det är i alla
fall min övertygelse. 

Vad säger orden som används om avsändarens syfte?
Finns det en dold agenda eller är det bara slentrian? Jag vill
också få tid att tänka efter vilka ord jag använder och var-
för. Det är klart att jag använder ord först och främst för att

kommunicera, för att bli förstådd. Men jag vill också på-
verka, beröra. 

I dagens mediebrus blir det allt svårare att finna tid för
en reflektion av detta slag. Tystnaden är en bristvara och
det är synd. Om vi tappar känslan för nyanserna i språket
tappar vi också en del av vår tankeskärpa.

Kanske är mina farhågor överdrivna. Kanske beror de
på en överkänslighet som jag utvecklat genom mitt arbete i
en flerspråkig miljö med alla frustrationer och glädjeäm-
nen som det ger. Kanske är de bara ett tecken på att jag hål-
ler på att bli gammal…

’’
För mig är det viktigt att då och då stanna upp och lyssna. Liksom 
medlemmarna i en symfoniorkester som måste vara helt tysta för att 
kunna stämma instrumenten efter konsertmästarens ton så förutsätter 
det språkliga lyssnandet ett visst mått av tystnad, som kontrast. 
Det är i alla fall min övertygelse. 



28 Legally yours � 6 � 2008

På egen hand lyckades Johan Eriksson bli en av landets mest

etablerade brottmålsadvokater.

Snart blir han huvudperson i en ny TV-serie:

– Det finns så många missuppfattningar om försvarare –

som att vi skulle vara någon sorts kvartsgangstrar som 

smäller ihop historier åt klienterna. 

FRÅN

TINGSRÄTTEN 
TV-RUTAN

TEXT PETER JOHANSSON    FOTO JONTE WENTZEL

TILL
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målet i rättssal sex i Södertörns tingsrätt kretsar kring
ett uppslitande familjebråk. För Johan Erikssons del bjuder
den dock på en ny infallsvinkel. Han sitter nämligen i åkla-
garstolen. Hans klient är häktad, åtalad för bland annat olaga
hot. Eftersom mannen bedöms som farlig har målsäganden
begärt att han ska sitta så nära utgången som möjligt. 

– Därför har vi bytt sida vilket är en intressant erfaren-
het. Åklagarna får sitta på mycket bättre stolar. Den här är
nästan som en fåtölj. Annars sitter man sex timmar om
dagen på något mer pinnstolsliknande. 

Under förmiddagen har Johan Eriksson förhört sin kli-
ents styvmamma om vid
vilka tillfällen som olika
konflikter ska ha kulmi-
nerat. Han tycker att
många omständigheter
är alltför diffusa. I maklig
takt återkommer han till
datum. Skedde polisan-
mälan direkt efter det påstådda hotet, eller två månader se-
nare?

– Min klient har suttit häktad i två veckor. Det här målet
kan få oerhört stora konsekvenser för honom, åklagaren har
begärt stor sökning.

Förhandlingen är beräknad till en heldag. Johan Eriksson
befinner sig i rätten omkring fyra dagar i veckan. Han upp-
lever att arbetsbelastningen blir hårdare – och med den nya
rättegångsordningen befarar han att utvecklingen kan acce-
lerera.

– Traditionellt är försvarsadvokater ganska passiva i rät-
ten. Åklagaren har bevisbördan och om den inte uppfylls så
ligger man lågt. Men om vittnen inte har åberopats i tings-
rätten så ska de nu kunna bli avvisade i högre instans.
Hovrätten kommer inte längre vara någon livlina. Följden är
att vi advokater måste bli mycket mer aktiva. Arbeta med
slaskar och sidomaterial. Vara mer på hugget. Att fler advo-
kater blir mer aktiva är naturligtvis något positivt. Men ge-
nerellt så är de här förändringarna katastrofala.
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namn Johan Eriksson
ålder 44

familj ”Två grabbar och en fru”
senaste bok Madame Terror av Jan Guillou
senaste film James Bond-filmen Leva och låta dö. 
favoritlag Djurgården

Ibland får rättssäkerheten
stryka på foten bara för att

det ska gå fort. Tingsrättsförhand-
lingarna har ofta rejäla brister. ’’
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Vad tänker du på?
– Bara häromåret hade vi ju en debatt om att många oskyl-
digt dömda sitter på fängelserna. Ska man hitta någon linje
i de fallen så har det oftast funnits någonting i de utred-
ningarna men som inte kommit fram på grund av arbetssi-
tuationen. Nu, när de övre instanserna bara ska ägna sig åt
överprövning, så försämras möjligheterna att rätta till så-
dana misstag. Dessutom förväntar de sig att det ska leda till
besparingar. Men det kommer att krävas större aktivitet från
vår sida, därmed också fler arbetstimmar föreställer jag mig.
Jag har svårt att se hur det ska leda till besparingar.

– Ibland får rättssäkerheten stryka på foten bara för att det
ska gå fort. Tingsrättsförhandlingarna har ofta rejäla brister.
Både förhör och tekniska utredningar kan vara dåligt genom-
förda och präglade av en alltför tidig uppfattning om vem som
är skyldig. Sen har man handlagt ärendet därefter. Och dom-
stolarna har en tendens att acceptera de här bristerna.  

Hur menar du?
– Domare och åklagare tror ofta att de är så ruskigt rutine-
rade att de bara genom att iaktta och lyssna på människor
kan avgöra vad som är sant och falskt. Som advokat inser
man ju att det där är omöjligt. Genom åren har man blivit
gruvligt lurad av klienter. Efter domen kan någon man har
trott på säga att ”det här gick ändå ganska bra, jag är ju skyl-
dig”. Och vice versa.

Vi biträder ofta de allra
mest utsatta. Då måste man

kunna visa att man är karl nog att
stå på deras sida, även om ingen
gillar dem.

’’
Rättegångsteckningen, ursprungligen publicerad i Dagens Nyheter,
har en central plats på väggen i Johan Erikssons arbetsrum. 
Den visar huvudpersonerna i Martinson-rättegången. Från vänster:
Tommy Zethraeus, dennes försvarare Gunnar Falk, Thomas Martin-
son och Johan Eriksson. 



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 



Legally yours � 6 � 2008 35www.legally-yours.se

stämningen var laddad inför tingsrättsförhandlingen i
Stureplansmålet. Med rak rygg, sida vid sida med klienten
Tommy Zethraeus, närmade sig Thomas Martinson dörren
in till rättssalen. Där inne satt redan målsägandebiträdet
Johan Eriksson.

– Trots den vägg av hat som mötte honom lyckades Mar-
tinson visa att det här, det är min klient. Jag har svårt att sätta
fingret på vad han exakt gjorde. Men jag minns att jag tyckte
det var strongt gjort.

Att tydligt visa solidaritet med sin klient är enligt Johan
Eriksson ytterst värdefullt för en försvarare. 

– Vi biträder ofta de allra mest utsatta. Då måste man
kunna visa att man är karl nog att stå på deras sida, även om
ingen gillar dem. Det är något som kan få en domstol att
börja tänka, och lyssna lite extra.

Som målsägandebiträde kunde Johan Eriksson studera,
och analysera, de mest erfarna brottmålsadvokaterna. 

– Jag längtade ju efter att bli en av dem och sög in så
många intryck som möjligt. Peter Althin, till exempel, har ett
sätt att presentera sin klients intressen som skiljer sig från
alla andras. Han har viss hjälp av sitt höga röstläge. Vid ett
tillfälle sa han ”min klient har över huvud taget aldrig be-
funnit sig på den här platsen!” på ett sätt som genast skick-
ade hela skiten tillbaka till åklagaren.

Henning Sjöström beskriver han som en personlig idol.
– För mig är Henning en levande legend, advokaternas

advokat. Han kunde alltid kosta på sig lite mer riskfyllda
saker än andra. 

Claes Borgström är en annan förebild.
– Han är mer den akademiska typen, samtidigt som han

kan vara en slugger. Alla har olika stilar. Själv har jag alltid
försökt ta intryck, men jag vill inte härma någon. 

Åtta år efter Stureplansrättegången fick Johan Eriksson
själv försvara en av förebilderna, Thomas Martinson. Advo-
katen var åtalad för att hjälpt just Tommy Zethraeus att
tvätta 1, 5 miljoner kronor i en bank i Luxemburg. Pengarna
skulle ha varit ett rånbyte. Thomas Martinson friades i tings-
rätten.

– Det där var ett speciellt mål. Ungefär som för en kirurg
att operera en kirurg. Men Martinson var en fantastisk kli-
ent, han la sig aldrig i.  

Jag glömmer aldrig 
första gången åklagaren

pläderade för att min klient
skulle få livstids fängelse. 
Det liksom klang till i mig. 
Jag kände att det var slut på
leken.

’’
PORTRÄTT | JOHAN ERIKSSON

så ofta jag kan åker jag till london

för att gå på rättegångar. Det är väldigt läro-
rikt och inspirerande. Jag brukar gå till Old

Bailey, det ligger centralt och är lätt att hitta till. Säker-
hetskontrollerna är hårda, man får till exempel inte bära
med sig mobiltelefoner in. Men för fem pund kan man
lämna in den på puben tvärs över gatan.

Rättegångarna där är som ett skådespel! Fler än nör-
dar som jag skulle ha behållning av att titta på. Bara en
sån sak som att de bär solblekta peruker. Många av ad-
vokaterna har passerat pensionsåldern för längesen och
deras peruker är så slitna att de tycks ha burit dem även
på fritiden under alla år. 

Här har jag lärt mig mer om förhörsteknik än någon
annanstans. Advokaterna är väldigt artiga, nästan fjäs-
kiga mot varandra. Samtidigt driver de förhören framåt
med en väldigt tydlig strategi, något vi ofta saknar här i
Sverige. Försiktigt letar de sig framåt, ofta kan man bara
svara ja eller nej på deras frågor. När de fått sitt vittne dit
de vill så kan de snabbt konfrontera dem med bristerna.
Domstolen tillåter mycket mer än vad som är vanligt i
Sverige. Jag minns en advokat som under flera dagar
hade förhört en 12–13-årig flicka som pekat ut sin styv-
far för sexuella övergrepp. Advokaten tjatade på detaljer
i hennes berättelse. Till slut ansåg advokaten att han fått
motstridiga uppgifter, dängde näven i bordet och skrek
”Mary, you’re lying!” Och domstolen protesterade inte.
Så där kan man inte göra i en svensk domstol. Men man
kan ta ett steg till, för att ställa saken på sin spets.”

’’

JOHAN ERIKSSONS

MINNEN FRÅN
OLD BAILEY
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– På Old Bailey har jag lärt mig mer om förhörsteknik än
någon annanstans, säger Johan Eriksson. 
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Jag bestämde mig, nu är jag
brottmålsadvokat. Tackade

nej till alla andra uppdrag och
tänkte att ‘nu får det bära eller
brista’. Lika lite som Vinge åtar sig
brottmål så skulle vi syssla med
annan juridik.

’’
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den svenska medlemmen i

Våra uppdragsgivare  
och kollegor tillönskas

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR

Vi stödjer välgörenhetssamarbetet 
mellan Blendow Group och ILAC. Blendow Group skänker 50 procent av denna annonsintäkt till Ceeli Institute i Prag.
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Visst finns det organisatio-
ner som innehåller personer

som är kriminella. Men vi har
ingen maffia, som har så mycket
pengar och inflytande att de blir
som en stat i staten. 

’’

Vad betydde det här målet  för ditt marknadsvärde?
– Det var säkert betydelsefullt. Många klienter har känt igen
mig därifrån, de tar det som ett tecken på att man är bra. 

på björn rosengrens advokatbyrå var brottmålen få –
och ända sedan juristlinjen hade Johan Eriksson varit över-
tygad om att det var brottmål han ville ägna sig åt. Styck-
mordsmålet i Stockholms tingsrätt var en viktig influens.

– Jag lockades av spelet i rättssalen, säger han.
Därför såg han bara en lösning  – att dra in brottmålen på

egen hand. 
– Jag anmälde mig till alla domstolslistor man kan tänka

sig. I länsrätten lyckades jag få många mål, redan innan jag
blivit advokat, berättar han 

Att åta sig LVU- och LVM-mål var ett sätt att bygga upp
erfarenheten.

– Det blev en naturlig väg in i den här världen. På så sätt
blev jag kompis med många brottmålsadvokater. Rätt som
det var blev någon av dem dubbelbokade, på så sätt lyckades
jag komma in på brottmål. 

Efter hand väntade allt mer krävande arbetsuppgifter.
– Jag glömmer aldrig första gången åklagaren pläderade

för att min klient skulle få livstids fängelse. Det liksom klang
till i mig. Jag kände att det var slut på leken. Sedan dess har
jag hunnit höra de där orden ett antal gånger. För mig illu-
strerar de vad som är bäst – och allvarligast – med det här
jobbet.

Men den här utvecklingen var inte okomplicerad. På
byrån behövdes Johan Eriksson till andra uppgifter.

– Björn Rosengren var förstående, han insåg att det här
var min grej. Men allt eftersom målen blev mer och mer upp-
märksammade så gick det inte att kombinera. Vid ett tillfälle
hade jag till exempel en klient uppe på byrån som stal plån-
boken från en ganska känd affärsman. Situationen blev be-
svärlig. 

1999 startade han en egen byrå tillsammans med Lars
Arrhenius. Tanken var att specialisera sig på uppdrag som
försvarare. 

– Jag bestämde mig, nu är jag brottmålsadvokat. Tackade
nej till alla andra uppdrag och tänkte att ”nu får det bära eller
brista”. Lika lite som Vinge åtar sig brottmål så skulle vi
syssla med annan juridik.

i vinter kommer johan eriksson och hans kollegor att
skildras i en ny realityserie i TV4. Titeln blir densamma som
byrånamnet: Försvarsadvokaterna. Programmet görs av pro-
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duktionsbolaget STO-CPH som tidigare har producerat
bland annat ”I en annan del av Köping”. Men att släppa in
TV-kameror på byrån var inget självklart beslut.

– Vi diskuterade ganska länge internt innan vi kom fram
till att vi vill ge en ärlig bild av vad försvarsadvokater håller
på med. Det finns så många missuppfattningar, som att vi
skulle vara någon slags kvartsgangstrar som smäller ihop
historier åt klienterna.

Att synas i TV kommer kanske leda till att byrån blir mer ef-
terfrågad. Spelade det in i beslutet? 
– I vår bransch handlar marknadsföring naturligtvis om att
ha rätt mål och synas som advokat. Jag vet ju att om jag har
intervjuats i TV, om det så bara är tolv sekunder i Rapport,
så är det oftast någon som söker en som advokat morgonen
därpå.

Men han förväntar sig inte uteslutande positiva reaktio-
ner. Bland annat skildras när Johan Eriksson hjälper mass-
mördaren Mattias Flinks att försöka få sitt straff tidsbestämt,
och när hans kollega Björn Sandin företräder en av de åta-
lade i Kungsholmsmålet.

– En del tittare kommer kanske tycka att många av våra
klienter inte förtjänar något försvar.

den två meter långe holländaren hade knivhotat sig ut
ur Kronobergshäktet. Efterlysningen var väl spridd bland
Stockholms poliser. En spanare, som gjorde sin andra dag i
gatulangningsgruppen, var säker på att han fått syn på rätt
person och skuggade den misstänkte in i parkeringshuset
Elefanten. Han närmade sig den misstänktes bil, slet upp
dörren.

– Då gör den där killen en misstänkt rörelse, berättar
Johan Eriksson. Polisen skjuter honom. Kaos utbryter och
radion funkar inte. Av en slump kommer ett helgledigt po-
lisbefäl förbi, han hade handlat på Åhléns, och lyckas få ord-
ning på situationen. Senare visade det sig att polisen hade
tagit miste, det var inte den efterlyste. 

Polisen dömdes för grov misshandel och förlorade job-
bet. Johan Eriksson, ännu utan advokattitel, tog över upp-
draget.

– Han hade drivit en process i AD om att han inte borde
skiljas från sin tjänst. Jag hjälpte honom med att ta fallet till
HD. 

Johan Eriksson argumenterade att polisen agerat i puta-
tivt nödvärn, han uppfattade situationen som att han var i
nöd och borde därför ha fått behålla jobbet. Högsta domsto-
len beviljade resning.

– Det där var ett bra mål, en startpunkt för karriären.  Det
bildade något av en nisch för mig, att försvara poliser. Då var
det här en snackis bland poliser, det är det kanske fortfa-
rande. Ett kvitto på att man ska tala sanning om vad som
har hänt i en situation. Att man faktiskt kan göra fel även
som polis utan att riskera jobbet.

Du har sagt att det inte finns organiserad brottslighet i Sve-
rige, hur menar du då?
– Visst finns det organisationer som innehåller personer
som är kriminella. Men vi har ingen maffia, som har så
mycket pengar och inflytande att de blir som en stat i sta-
ten. I Sverige behöver vi aldrig tveka om vilken sida polis-
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PORTRÄTT | JOHAN ERIKSSON

mästaren står på. Men här förstorar myndigheterna bilden
av organiserad brottslighet. För en tid sedan tog jag del av en
undersökning om vilka brott invånarna i några stockholms-
förorter störde sig mest på. ”Buskörning med mopeder” top-
pade listan. ”Misshandel”, ”våldtäkter” och ”illegalt spel” kom
långt ner. 

–Den sammanfattande bilden var att polisen oftare borde
patrullera på torget. Så här har allmänheten  en annan upp-
fattning än politikerna.

dokumentären om den mytomspunne maffiaadvokaten
Oscar Goodman fascinerade Johan Erikssons klient. I filmen
visade Goodman, som då slutat som advokat för att bli bor-
gmästare i Las Vegas, upp två stålkulor som han fått i present
av en nöjd uppdragsgivare.

– Det var någon form av hedersbetygelse. Min klient ville
tydligen göra samma sak för mig. Du har också ”balls of
steel” sa han och gav mig två kulor. Men de är väl inte av stål,
kanske,  det är någon slags plingplongkulor som han hade
köpt på Indiska.

Han säger sig ha växt in i en attityd att alltid ställa upp
för klienten.

– Att stå på den enskildes sida och fajtas för det. Jag
måste känna att klientens sak också är min, känna att jag all-
tid har gjort mitt bästa. Alla mina klienter är väl inte oskyl-
diga, de flesta är väl inte det. Så är ju systemet. Men jag
hoppas att de känner att de fått sin sak prövad på bästa sätt. 

i södertörns tingsrätt riktar Johan Erikssons klient en
skarp blick mot åklagaren. Hon har just ifrågasatt hans hårda
tonläge. Varför hade han uttryckt sig så hårt mot sin pappa?

– Jag är en buffel. Precis som Göran Persson, och han var
ju statsminister, konstaterar klienten.

Johan Eriksson tittar snabbt upp mot domarna. När han
sedan tar över förhöret gör han det utan nedskrivet manus. 

– Det blir bättre om man låter sig inspireras än att tänka
ut frågorna i förväg. Men, visst, är det 20 åtalspunkter så är
improvisationsutrymmet begränsat. Men i alla mål finns det
en invändning som måste göra. Det gäller bara att hitta den. 

Hur har du utvecklats i försvararrollen?
– När jag var yngre var jag mycket ettrigare. Nu tror jag att
den mer försiktiga stilen kan vara ganska bra. Med åren har
jag blivit lite coolare, men också lite kräsen. Har man just
haft ett spännande mord och sedan går vidare med en ratt-
fylla, där klienten kanske till och med har erkänt, så kanske
man känner att man behöver ta ett extragrepp för att tända
till.  Det där är inget bra. Alla mål är lika viktiga. 

Hur tänder man till?
– Man lyssnar på klienten. Träffar den som erkänt den där
rattfyllan. Man hittar något som engagerar. Han kanske be-
rättar att han har alkoholproblem och kanske känner man
då att ”den här killen ska inte ha fängelse, han ska ju ha
skyddstillsyn!”. Och sen är man i gång igen. �
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PANAMA
I det jadefärgade havet utanför Panamas kust ligger 400 öar. 

Samtliga begåvade med sammetsmjuka stränder och 

slanka kokospalmer. Detta är kunaindianernas rike

– paradispornografi när den är som bäst.

TEXT & FOTO TOBIAS LARSSON/VAGABOND  



400 PARADISÖAR
I JADEFÄRGAT HAV
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Under oss breder hundratals paradisprickar 
ut sig i ett harmoniskt hav. Kokospalmer

sträcker sig mot solen. Korallrev bildar mångfärga-
de ringar under den blanka ytan. Vita, generösa
sandstränder börjar och slutar i jadefärgat vatten. 
”
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det lilla tvåmotoriga propellerplanet rister som av
köld. Dimman ligger blöt och tät kring den vita flygplans-
kroppen strax ovanför djungelns gröna trädtoppar. Vid
varje liten luftgrop studsar den glappande flygplansdörren
ljudligt mot sin karm. Morgonkylan tränger sig innanför
bylsig huvtröja och jeans.

Bakom oss ligger Panama Citys vräkiga skyskrapor.
Framför oss hägrar den karibiska kusten. 

Det finns en bilväg mellan Stilla havet och Karibiska
havet, men den kräver fyrhjulsdrift, en duktig chaufför och
en stor portion tur. Bästa sättet att ta sig från storstad till
öliv är med skumpigt propellerplan tidigt i gryningen.

Piloten tiltar försiktigt planet och styr ut över öppet hav.
Det fluffiga dimtäcket försvinner i glesa strimmor. Värman-
de sol och blå himmel besegrar snart de kyliga resterna av
morgonen. Långt därnere har nu något helt annat tagit
form. 

Under oss breder hundratals paradisprickar ut sig i ett
harmoniskt hav. Kokospalmer sträcker sig mot solen. Korall-
rev bildar mångfärgade ringar under den blanka ytan. Vita,
generösa sandstränder börjar och slutar i jade-färgat vatten.
Detta är paradispornografi av samma klass som Maldiverna
eller Söderhavet. Öriket heter Comarca de Kuna Yala och är
kunaindianernas område.

Kunaindianerna är en av Panamas sju olika indianstam-
mar. Ungefär hälften av de 70 000 indianerna bor i havsban-
det mellan Panama och Colombia, resten bor på fastlandet.
Ytterligare 80 000 kuna beräknas bo i Colombia. 

Comarca de Kuna Yala är ett autonomt område som helt
styrs av kunaindianerna själva. Området består av nästan
400 öar. De flesta av dem är obebodda. På 49 av dem bor
indianerna permanent. Ön Carti Sugtupu, med 1 500 invå-
nare, är en av dessa så kallade town islands. Carti Sugtupu
blir mitt första stopp i arkipelagen.

– Om du vill ta kort på en kuna så kostar det alltid en dol-
lar, berättar 27-årige Nelson Sanchez, själv född på ön. 

Han är en av de få öbor som förutom kuna pratar spans-
ka och engelska. 

– Det är vår kunakongress som har beslutat om endollar-
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regeln. Kunakongressen reglerar all vår
turism. Kunaindianerna har på så sätt själ-
va all kontroll över turismen. Alla öar och
hyddor i Comarca de Kuna Yala ägs av
kuna. Vi tillåter inte utländskt ägande och
inte heller inblandning av den panamans-
ka staten. Det är bäst så. På så sätt kan vår
kultur överleva.

vi kliver ur båten. Ön och stan är trång.
Enkla hyddor är nästintill byggda på
varandra. Vuxna, barn och djur lever tätt,
tätt ihop. Här och var finns små butiker,
med inte mycket mer än ris, batterier och
lite smågodis på hyllorna. 

Ett barn med ljus, rödlätt hy och vitt
hår leker med de brunbrända indianbar-
nen. Hon är liksom sina kamrater kuna,
men lider av albinism. Hon är inte den
enda albinon i Comarca de Kuna Yala.
Genen finns i indiansamhället. Bristen på pigment gör i
bästa fall livet i solen besvärligt, i värsta fall plågsamt och
skadligt. 

Den lilla ön har en vårdcentral. Färgen på betongbygg-
naden har sedan länge flagnat. En trasig rullstol står med
ena hjulet i vattnet bredvid delar av en gammal gynekologs-
tol.

– Detta är vårt sjukhus, berättar Nelson och sticker in
huvudet i väntrummet. 

På en stol står ett paket som ska vidare till en av de andra
öarna. Nelson tar paketet under armen. På bänkarna inne i
mörkret i väntrummet sitter en rad kvinnor klädda i de tra-

Kunakvinna på  ön Carti Sugtupu. 

”
Av de elva 
hyddorna är 

det bara vår hydda 
som är bokad. För-
utom vid frukost, 
lunch och middag, 
då kunaindianerna 
kommer med mat, 
har vi ön helt för 
oss själva. 

ditionella klänningar som varje kunakvinna bär till vardags.
Klänningarna är vackert mönstrade. Varje mönster, berättar
Nelson, har ett specifikt syfte. 

– Vi kallar tygen för molas. De ska motverka den onda
anden. Vissa av dem har specifika syften som att motverka
sjukdomar och liknande, till exempel huvudvärk. 

båten skjuter fart i  det turkosa vattnet. Turister
bor inte på Carti Sugtupu eller andra town islands. De bor
på de omkringliggande öarna, bland palmer och korallsand.
Turismen till Comarca de Kuna Yala är blygsam och ett bra
exempel på en småskalig turism som gynnar närområdet.

Enkla hyddor, men behagligt liv.Ku
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Det är dock inte bara kunakongressen som reglerar turis-
men. Den reglerar sig till viss del själv också. Att ta sig till,
och bo i, Comarca de Kuna Yala är lite för dyrt för ryggsäcks-
resenärerna. Man kan få lov att campa på obebodda öar om
man ber om tillstånd från den familj som äger ön, men när-
heten till Colombia gör att en del av dessa öar nattetid är
långt från paradisiska: kokainsmugglare packar ibland om
sin last på öar som de tror är obebodda. Arkipelagen passar
inte heller den som tänkt sig en lyxig, karibisk semester.
Sköna sängar, gourmetmat och vattentoaletter tillhör defini-
tivt undantagen i Comarca de Kuna Yala. Transporten till
öarna kan också vara ett problem. Ofta är de små flygplanen
från Panama City fullbokade långt i förväg.

På öppet hav pekar Nelson med fingret mot fjärran och
en liten atoll med palmer och några hyddor.

– Kuanidup. Där ska ni bo, säger han.
När båten glider in över vit strand en halvtimme senare

är vi framme. Jag tar av mig skorna och landar barfota i den
svala sanden. Efter att ha kastat in min ryggsäck i den enkla
strandhyddan går jag tvärs över ön. 148 steg. På bredden
kräver inte ön mer än 45 steg. 

Av de elva hyddorna är det bara vår hydda som är bokad.
Förutom vid frukost, lunch och middag, då kunaindianerna
kommer med mat, har vi ön helt för oss själva. Vi snorklar,
solar, åker på båtutflykter till närliggande öar och solar och
badar igen. Så mycket mer vill, eller kan, man inte göra som
turist i Comarca de Kuna Yala.

turismen till området är ung. Indianerna levde länge i
stort sett helt för sig själva. Ända fram till mitten på 1990-
talet var kunaindianernas enda betalningsmedel kokosnöt-
ter. Handlare från Colombia kom med båt och bytte till sig
kokosnötter mot ris, konserver och verktyg. Än idag är
kokosnötterna en viktig inkomstkälla för indianerna, även

om kokosnötsplantagerna används på ett lite annat sätt nu
än tidigare: turisterna bor på dem. »Plantagerna« är alla de
hundratals palmkantade paradisöar som finns i arkipela-
gen. 

Kunakulturen har numera ett ben i det moderna samhäl-
let, ett annat ute på öarna. Allt fler kuna har utbildat sig i
Panama City. Kunakongressen, Congreso General Kuna, är
ett tydligt exempel på det. Kongressen består idag av över
200 män, där flera är jurister, matematiker, biologer och
läkare. Deras främsta mål är dock inte att införliva indianer-
na i det panamanska samhället, tvärtom. Deras uppgift är
att administrera och bevara indianernas ömtåliga kultur.

Nelson är en av de många kunaindianer som flyttat från
öarna för att utbilda sig, men han har planer på att återvän-
da till ölivet så snart han kan. Livet i stan är för stressigt och
inget för en kuna, tycker han.

– Jag läser till lärare på Universidad Panama. När jag är
klar ska jag jobba som engelskalärare på Carti Sugtupu. Till
det att jag är klar kommer jag arbeta extra under sommaren
med turisterna. 

dagar blir till veckor under Kuani-dups palmer. Blek
och grå hy blir salt och brun. Pocketböcker tummas och
stoppas med några dagars mellanrum längst ner i ryggsäck-

Kungskrabba,
sprattlande färsk
middagsmat.

Kunakvinnorna bär traditionell klädsel även till vardags.
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en igen. Sista natten i Comarca de Kuna Yala hämtas vi upp
av Nelson. Med varsin vaxduk som stänkskydd körs vi i
motorbåt genom nattens mörker. I morgonlju-
set ser vi några segelbåtar som likt vita svanar
har ankrat utanför ön El Porvenir som har asfal-
terats och blivit en flygplats. 

En flagga vajar slött i en flaggstång. Nelson
nickar åt den.

– Det är många besökare som reagerar på
vår flagga. 

En liten vindpust får flaggan att veckla ut
sig en kort stund. 

– Haha, vad var det jag sa, säger Nelson. Du
trodde det var en nazistflagga ett tag, eller hur?

Kunaflaggan är gul och röd, med solsymbo-
len i mitten. Hur en asiatisk symbol har kom-
mit att bli flagga för ett indianfolk i Karibien är
det ingen som vet. 

Ett litet plan närmar sig i horisonten. Nelson följer det
med blicken.

– En gång var det ett litet plan från
Colombia som var jagat av kustbevak-
ningen, berättar han. Det flög över våra
öar. Plötsligt föll det ner enkilospaket med
kokain genom palmbladen. Smugglarna
brydde sig väl inte om att paketen kunde
hamnat i huvudet på oss kuna.

En stund senare breder Comarca de
Kuna Yala ut sig under våra vingar igen.
Djungelns dimslöjor växer snart till gigan-
tiska bomullstussar utanför flygplanets
fönster. 

Efter bara en halvtimme i luften byts
bambuhyddor mot skyskrapor och sand-
stränder mot betong. Kunaindianernas
rike känns som en avlägsen dröm.

Sista natten i Comarca de Kuna Yala hämtas vi upp av Nelson. 
Med varsin vaxduk som stänkskydd körs vi i motorbåt genom 

nattens mörker. I morgonljuset ser vi några segelbåtar som likt vita 
svanar har ankrat utanför ön El Porvenir som har asfalterats och blivit 
en flygplats. 
”

Nej, det är inte en naziflagga.

Salta dagar går mot ljummen kväll vid ön Coco Blanco.
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RESA DIT

Det bästa sättet att ta sig till
Panama är med KLM:s 
direktflyg från Amsterdam. Det
går även att flyga med andra
reguljärflyg via New York, som
förstås kan vara ett trevligt stop-
over. Om du bara ska till Panama
så är bytet i Amsterdam avsevärt
smidigare än att krångla sig
igenom den amerikanska pass-,
tull- och säkerhetskontrollen. Alla
internationella flyg landar på
Tocumen International Airport i
Panama City. Det finns några
paket-researrangörer som har
resor till Panama, bland andra Via
Latina, www.vialatina.se. De är en
av de få som har  Comarca de
Kuna Yala i sitt program. Temare-
sor, www.temaresor.se, har en
rundresa i Centralamerika där
Panama ingår, men inte Comarca
de Kuna Yala.

RESA RUNT

För att ta dig till Comarca de Kuna
Yala (eller San Blas som det också
kallas) behöver du boka en
inrikesflygbiljett i mycket god tid.
Flygen går från Albrook Airport i
Panama City och kostar 70–100

dollar (500–700 kronor). Air
Panama, www.flyairpanama.com,
och Aeroperlas,
www.aeroperlas.com, flyger den
åtta mil långa sträckan till kusten.
Observera att det finns några olika
landningsplatser i Comarca de
Kuna Yala. När du bokar ditt
boende kontrollera alltid vilken
flygplats som ligger närmast.

BO

Det lyxigaste boendet i Comarca
de Kuna Yala är Sapibenega,
www.sapibenega.com, som ligger
på ön Isla Iskardup. Kostar

omkring 250 dollar (cirka 1700

kronor) per natt för en hydda för
två. Totalt finns 13 hyddor, samtli-
ga med vattentoalett och dusch.
Isla Robinson, tel +507–2999058,

är ett av de få budgetalternativen i
arkipelagen. Enkelt boende, men
vacker ö med den rätta vykort-
skänslan. Priser från 20 dollar
(cirka 140 kronor) per natt per
person. 
Coco Blanco består av fyra hyddor
på en ö, där två kunafamiljer bor.
Dusch och toalett i hyddorna.
Boka per mejl: nelson-cocoblan-
co@hotmail.com. Pris: omkring 90

dollar (cirka 600 kronor) per
person och natt.

ÄTA

När man bor i Comarca de Kuna
Yala så är maten (frukost, lunch
och middag) inkluderad i boende-
priset. Dryck tillkommer. Maten
består ofta av färsk fisk och
nyfångad krabba, ihop med ris.
Tyvärr är det ofta tillagat utan
någon större finess. Det är också
ofta samma mat dag efter dag.
Kokos är en stor del av kunaköket
och blandas ofta i riset. Frukost
består ofta av omelett/ägg, bröd –
och förstås det goda panamanska
kaffet. 

PRISLÄGE

Panama är relativt billigt. Den
officiella valutan är amerikanska
dollar, som fortfarande är under
sjukronorsstrecket för oss svens-
kar. Ett stort hotellrum på de
finare hotellen i Panama City
kostar omkring 100 dollar (knappt
700 kronor). En middag på en
finare restaurang i Panama City
kostar 70–180 kronor. I Comarca
de Kuna Yala kostar en öl eller läsk
1 dollar. 

Urhuggna trädstammar som båtar är ingen ovanlig syn.
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slösa inte tid
på att pyssla dagli-
gen med aktier
och fonder. 

Att aktivt följa
börsernas utveck-

ling tar för mycket tid i förhål-
lande till hur stor vinsten
troligen blir, om inte sparkapi-
talet är mycket stort. En
timme varje vardag som du
ägnar åt att följa aktier och
byta placeringar – det motsva-
rar 6,5 veckors heltidsjobb på
ett år.

sluta köp lot-
ter och sluta
spara i högriskpla-
ceringar. Det är
mycket lättare att
tjäna pengar på

att sänka kostnader, till exem-
pel billigare försäkringar eller
lägre låneräntor. Råkar du
ändå ärva en förmögenhet
eller vinna högsta vinsten, så
håll till varje pris hemligt att du
plötsligt blivit rik.

bostaden är
det näst viktigaste
sparandet, inte
pensionen.
Särskilt gäller det
yngre människor

som i första hand ska bygga
en buffert och sedan bospara.
Viktigast är att förbereda sig
för att klara de kostnader som
troligen kommer senare i livet
(större bostad, familj, livet som
pensionär). Om du redan äger
din bostad så är amorteringar
på lån är ett bra sätt att skapa
ett större ekonomiskt ut-
rymme framöver.

se till att du
har en buffert för
oväntade utgifter.
Det är det allra
viktigaste sparan-
det för att må

bättre. Har du inte redan di-
rekt tillgång till minst en extra
månadslön, så börja buf-
fertspara. Att sätta undan
minst en tiondel av lönen
efter skatt är ett rimligt mål.
Din buffert ska vara utan risk
och likvid. Orsaken är att de
två största fördelarna med ett
sparkapital är större valfrihet i
livet och en jämnare levnadss-
tandard. Men då måste extra
pengar säkert finnas direkt när
de plötsligt behövs. 

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 | 8 | SPARANDE & LYCKA

FÖR EN 
GLADARE EKONOMI
Det är omöjligt att få ordning på allt i sin eko-
nomi på en gång, så här är ett tips per månad
under 2009. Förhoppningsvis hjälp på vägen till
en gladare plånbok och ett lyckligare liv.

när plånboken är tom är det lätt att tro att massor av
pengar skulle göra livet mycket bättre – ”Om jag bara vann
en miljon…” 

Men den forskning som finns om sambandet mellan
pengar och lycka visar att så snart vi kommit upp till den
nivå där pengarna räcker till våra basbehov, så är det annat
som avgör hur lyckliga vi är. Mer pengar gör att en svensk
normalinkomsttagare tillfälligt mår bättre, men snart har

vi vant oss och är lika (o)lyckliga som tidigare.
Vi behöver inte i första hand mer pengar för att kunna

leva ett lyckligt liv. Avgörande är istället bättre planering
och mer fokus på det som egentligen är viktigt. Poängen
med sparande är inte främst att senare kunna konsumera
mer, via avkastning, utan att göra det på ett bättre och mer
genomtänkt sätt.

Detta är del åtta av min serie artiklar med vinjetten
”Sparande och lycka”, och eftersom 2008 närmar sig slutet
är det dags för en summering. 

Nyårslöften gäller ofta förändringar som direkt eller in-
direkt ger bättre ekonomi (cykla till jobbet, byta jobb, sluta
röka). Men det är svårt att ändra allt på en gång, så här är
ett tips per månad:

januari

1
februari

2
mars

3
april

4

12
tips



FALUN 023-79 23 00
MALMÖ 040-720 20
www.standardbolag.se

STOCKHOLM 08-23 41 15 
GÖTEBORG 031-17 12 25
info@standardbolag.se

Slutstenen -  den ledande avveckl ingst jänsten sedan 1992
Sä å likviderar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta

8-10 månader på

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954
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räkna ut unge-
fär vad dina olika
banktjänster kos-
tar i kronor per år.
Att behålla bank-
konton med låg

ränta eller fonder med höga
avgifter är helt OK, så länge
du är medveten om att du be-
tala extra för service och
trygghet, precis som många
väljer att betala extra för dy-
rare kläder eller dyrare bilar.
Bara en liten grupp, ungefär 1
procent av svenska folket, har
så mycket pengar insatta i fon-
der att de verkligen skulle
tjäna mycket pengar på att
byta till fonderna med lägst år-
savgifter.

se igenom bluf-
fen med ”etiska”
placeringar. Det
är enbart en
tjänst för att du
som sparare ska

må bättre, individens val har
ingen effekt alls på börsföreta-
gens verksamhet. Men kon-
kret nytta kan vi däremot göra
direkt i vår vardag, särskilt om
vi har ett stort sparkapital att
dela med oss av.

återställ balans och risk-
nivå i ditt långsik-
tiga sparande –
rebalansera – för
efter ett antal år
utan försäljningar
eller byten kom-

mer vissa placeringar att ha
stigit kraftigt, medan andra
minskat i värde. Vinnare som

vuxit till en stor del av ditt
sparkapital ger ökad risk för
stora förluster. 

Börsrasen 2002 och 2008
har visat att vissa aktier kan bli
extremt övervärderade, så om
du är tveksam efter en kraftig
uppgång – sälj åtminstone
hälften. Då är du vinnare oav-
sett utvecklingen framöver, för
om uppgången fortsätter har
du hälften kvar. Och blir det
ett ras så har du i alla fall räd-
dat hälften av pengarna.

sänk risktagan-
det i allt sparande
i takt med att
återstående spar-
tid minskar. Det
mest uppenbara

problemet är risken att må då-
ligt om aktiebörserna svänger
kraftigt, som de gör med jämna
mellanrum. Och även under
uppgångar kan oro över hög
risk göra det svårt att sova gott
om nätterna. Men den största
risken är att ett kraftigt börsras
strax innan spartiden är slut ger
en bestående känsla av miss-
lyckande som förstör din livs-
kvalitet.

tänk själv

innan du priorite-
rar att pen-
sionsspara.
Reklamen sprider
rädsla att vi ska få

det fattigt som pensionärer,
ofta genom att fokusera på
sänkningen av bruttoinkomsten
just på pensionsdagen. Banker
och försäkringsbolag älskar

PENGAR | 8 |

juni

6

juli

7

augusti

8

september

9

maj

5Är 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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STOCKHOLM | SUMMIT HITECHBUILDING

Har ni siktet inställt på toppen? Högst upp i Hötorgets mittersta skyskrapa ligger Stockholms kanske  
mest spektakulära mötesplats. De tekniskt fulländade lokalerna är perfekta för styrelsemöten,  
produktlanseringar, kundmöten och seminarium. Eller varför inte för fest, cocktailparty och bröllop? 

Gå in på www.summit.se eller ring 08-522 233 00 för en privat visning. 

Vidga dina vyer på Mount Everest

K o n f e r e n s  &  E v e n t
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det troligen annat som är vikti-
gare.

Allmänt är det smart att bo-
sätta sig så att man har det
lite bättre ekonomiskt än sina
grannar. 

Det är bättre att vara nor-
malinkomsttagare i ett fattigt
område än att med samma in-
komst vara ”fattig” bland de
rika. Särskilt tror jag att det
gäller barn, som ägnar mycket
tid åt att jämföra sig med
andra.

delad glädje

är dubbel glädje.
Om du har lyckats
bygga upp en bra
ekonomi och ett
stort sparkapital,

så passa på varje gång det
dyker upp en chans att dela
med dig på ett sätt som sprider
glädje. Människor är olika, vissa
tycker det är kul att bjuda på
kalas, andra att ta med sina
vänner eller släktingar på en
resa. Fundera på vad du helst
gör som ökar lyckan både för
dig och för dina medmänniskor.

SPARANDE & LYCKA

pensionssparande, eftersom de
då hinner ta sina avgifter i så
många år. 

Men en rimlig kalkyl borde
jämföra nettoinkomsten efter
skatt och efter fasta kostna-
der, som för dagens barnfa-
miljer troligen är lägre än
föräldrarnas framtida pension
– särskilt om karriär och Sveri-
ges BNP fortsätter uppåt.
Störst möjligheter att pen-
sionsspara kommer mot slutet
av arbetslivet, när barnen flyt-
tat hemifrån.

Men fundera på vad du tror
att 52 veckors fritid per år in-
nebär för just dig – gör gott
om tid ditt liv dyrare eller billi-
gare att leva?

sluta med

barnsparande, var
sig det är till barn
eller barnbarn. Att
sätta in pengar på
ett konto i bar-

nens namn ger främst risk för

krångel och oförutsedda ne-
gativa effekter. Arvs- och gå-
voskatten finns inte längre. 

Därför är det bättre att bar-
nen lär sig spara små summor
och att fokusera på deras
behov i dag. 18-åringarna kan
klara sig ändå, senare när de
ska flytta hemifrån eller börja
en värdefull utbildning är det
kanske dags för släkten att
hjälpa till.

gör en plan

för ditt framtida
boende, resten av
livet. En långsiktig
plan ökar chan-
sen att kunna

passa på när rätt tillfälle bjuds,
men framför allt ger det fokus
på vad som är viktigt.

Olika typer av bostad passar
bäst under olika delar av livet.
Med barn i skolåldern är det
värdefullt med en stor träd-
gård och nära till bra skolor.
Under andra perioder i livet är

oktober

10

november

11 ’’
Vi behöver inte i första
hand mer pengar för att
kunna leva ett lyckligt liv.
Avgörande är istället
bättre planering och mer
fokus på det som egentli-
gen är viktigt. 

december

12



JULBORDETS
FAVORITER

I 26 år har julen varit årets
mest hektiska tid för 
Christer Lingström. 

Årets högtid blir lite
annorlunda. Nu får han
mer tid för julstök i det
egna köket.
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christer lingström,

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

MAT | SVENSKA TRADITIONER

för legally yours läsare

bjuder Christer Lingström på
några av sina julbordsfavori-
ter.

Förutsättningen för att
hinna med allting är  en god
planering:

– Se till att vara ute i god
tid. Försök göra alla inköp
samma dag. Gör upp en an-
svarsfördelning, vem gör vad,
och planera vad ni tänkt laga
själva och vad som behöver
köpas hem, tipsar han.

Julbordmånaden är högsä-
song på Edsbacka krog. Med
årets upplaga följer dock en
förändring. Christer Lingström
är inte längre den ytterst an-
svarige för restaurangen.

– Jag släpper den dagliga
driften, men kvarstår som ägare,
konstaterar han.

– Det är dags för en ny ge-
neration att ta över, ny kök-
schef blir Fredrik Pettersson,
som jag har jobbat med i
många år.

I stället vill han hitta ”till-
baka till ett enklare liv”.

– Jag vill ägna mig åt
enklare mat, där är visionen
att öppna en bistro i Sträng-
näs. Jag har varit här i snart 26
år. Jag känner att jag behöver
göra något nytt, och slippa het-
sen med att ha en krog med
två stjärnor i Guide Michelin..

Vad som nu händer med
stjärnorna är ännu oklart.

– Jag vet inte. Jag har infor-
merat Guide Michelin om
detta och fått ett brev tillbaka
där de tackar för informatio-
nen. 

Nästa upplaga av guiden
släpps i slutet av mars nästa
år. 

– Först då vet vi vad som
händer med stjärnorna.

1 rimmad julskinka 2–6 kg

rimning

ingnidning:
4 msk salt
2 msk socker
ev 1⁄2 msk salpeter

saltlake:

5 liter vatten
900 g salt, helst utan jod, 
den kan ge besk bismak
2 msk socker
ev 1⁄2 msk salpeter

Blanda ingredienserna för ing-
nidning och gnid in skinkan
mycket väl med dem. Gör dub-
bel sats till en mycket stor
skinka (7–8 kg).

Blanda samman ingredien-
serna till saltlaken. Om man vill
kan man blanda i 1⁄2 msk sal-
peter i laken. Skinkan blir då
mera hållbar och får något rö-
dare färg. Tar man mera salpe-
ter, kan skinkan bli hård. Låt
saltlaken koka upp. Skumma
väl och låt den kallna. Häll den

över skinkan. Den bör täcka väl.
Vänd skinkan då och då och
förvara den på kall plats. En
stor skinka (över 6 kg) bör
ligga i laken cirka 3 veckor, en
mindre skinka (3–4 kg) bör
ligga 2 veckor. Före tillagning
bör skinkan vattnas ur, ett par
timmar innan den ska kokas, 15
timmar om den ska ugnsbakas.

Värm ugnen till 175º. Linda in
skinkan i folie och ugnsbaka
den i en ugnssäker form eller
långpanna. Tänk på att använda
en form med höga kanter för
att ta vara på spadet.

Stick in en termometer
genom folien och baka skinkan
till 70º, inte mer. Skinkan kan
också ugnsbakas i 125º utan
folie. En köttermometer är ett
måste för att tillaga skinkan på
bästa sätt. Vid 70º är den saftig
och bör tas ut och kylas relativt
snabbt. Ta vara på spadet som
bildas.

Griljera skinkan, så sprider
den ljuvliga dofter, och det är
så gott att skinkan inte är helt
kall när den första skivan ska
ätas.

griljering

2 äggulor
4 msk senap
ev. 1 tsk potatismjöl
1 1/2–2 dl ströbröd

Värm ugnen till 200º över-
värme.

Blanda äggulor och senap.
Tillsätt eventuellt potatismjöl,
konsistensen blir fastare då,
men potatismjölet kan uteslu-
tas.

Bred blandningen över skin-
kan och sikta över ströbrödet.

Griljera skinkan i mitten av
ugnen cirka 10–11 minuter tills
griljeringen fått fin färg. Vrid
runt skinkan några gånger.

Man bör titta till griljeringen
ofta. Ibland går det fortare än
man tror, det vet en av mina
vänner som numera sitter på
en stol framför ugnsluckan
efter att en jul ha bränt skinkan.
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JULSKINKA De flesta köper sin skinka färdigrimmad, men så här gör man om
man använder en färsk skinka och behöver göra i ordning den själv.

UGNSBAKAD SKINKA RÖDKÅL
4–6 portioner

1 rödkålshuvud, 3/4–1 kg
3–4 syrliga äpplen
1 gul lök
smör
5 kryddnejlikor
3 kryddpepparkorn
1 tsk salt
2–3 msk vinäger
3 msk vinbärsgelé eller
svartvinbärssaft

Skölj rödkål och äpplen. Skär
kålen i strimlor och ta bort
stocken. Kärna ur äpplena.
Skala löken. Skär äpple och lök
i klyftor.

Fräs kål och lök i smör i en
gryta. Tillsätt äpplen, kryddor,
salt, vinäger och gelé eller saft.
Låt alltsammans koka på svag
värme under lock, 40–50 mi-
nuter. Rör då och då. Smaksätt
mer om så behövs.

Servera rödkålen till skinka
eller revbensspjäll.
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6 portioner

1 kg lax
1/2 dl socker
1/2 dl salt
1 msk stötta vitpepparkorn
1 knippa dill

Skär ut två benfria filéer. Ta bort
alla ben från fiskköttet. Låt skinnet
vara kvar. Skrapa försiktigt av
filéerna med kniv. Skölj dem inte i
vatten!

Blanda socker, salt och peppar,
Skölj dillen, låt den rinna av och
hacka den grovt.

Lägg lite av kryddblandningen
och dillen på en bit plastfolie. Lägg
på den ena laxbiten med skinnsi-
dan nedåt. Strö över dill och
kryddblandning. Lägg den andra
laxbiten så att köttsida kommer
mot köttsida och så att den ena
bitens tjocka del kommer mot
den andra bitens tunna del. Strö
över resten av kryddblandningen
och dillen.

Vik ihop plastfolien till ett tätt
paket. Lägg in paketet i en plast-
påse och knyt till den. Låt laxpake-
tet ligga i kylskåpet i minst ett
dygn. Vänd paketet en gång
under tiden.

Gör senapssåsen.
Skrapa bort dill och kryddor

från laxen. Skär filéerna i tunna
skinnfria skivor på snedden.

Servera laxen med senapsså-
sen, citronklyftor, smör och rostat
bröd.

DILL- OCH 
VITLÖKSGRAVAD
STRÖMMING
4–6 portioner

1 kg orensad eller 600 g rensad
strömming

Ättikslag:

5 dl vatten
1/2 dl ättika, 24%
1 msk salt
dillstjälkar

Sås:
200 g färsk dill
1/2 dl mjölk, 3%
3 pressade vitlöksklyftor
3 msk majonnäs
2 dl crème fraîche
vitpeppar

Rensa den orensade ström-
mingen och skölj i kallt vatten.
Blanda vatten, ättika och salt.
Plocka dillvipporna och spar dem
till såsen. Skär dillstjälkarna grovt
och tillsätt dem i lagen tillsam-
mans med strömmingen. Låt
filéerna ligga i ättikslagen tills köt-
tet är vitt, 4–6 timmar i kylskåp. Ta
upp filéerna och låt dem rinna av
väl i ett durkslag. Dra sedan av
skinnet.

Mixa dillen i en mixer eller mat-
beredare tillsammans med 1/2 de-
ciliter mjölk. Pressa ur vätskan
genom en sil. Blanda dillspadet,
vitlök, majonnäs och crème frai-
che. Smaka av med vitpeppar.
Vänd försiktigt i strömmingen och
låt den stå i kylen, gärna 12–24
timmar.

Garnera med dillkvistar.

GRAVAD LAX
Det fornsvenska ordet grava betyder gräva och kommer från det gamla
bruket att grava (gräva) ner kärl med fisk eller kött i en grop i jorden och
låta det surna. Gravning, eller surning som det också kallades, har förekom-
mit mycket länge, troligen redan under den äldre stenåldern. Att gräva ner
mat och därigenom förlänga hållbarheten förekommer fortfarande hos en
del folkslag.

Spelar det någon roll vilket salt man använder vid gravning? 
– Ja, mineralsalt ska inte användas vid gravning eller andra inläggningar

som ska vara konserverande. Till gravning av fisk eller kött ska man välja
salt utan jod, eftersom jod kan ge bismak.

Lax som ska gravas, ska frysas minst 2 dygn, gärna längre, antingen före
eller efter gravningen.
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Christer Lingströms nya bok
”Våra svenska traditioner” tar upp
det traditionella svenska köket.
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När rätt term 
är ett måste

AAR Translator är en av landets äldsta översättningsbyråer. 

Bland våra regelbundna uppdragsgivare finns många advokat-

byråer, domstolar, offentliga förvaltningar och juridiska avdel-

ningar på företag.

Alla aktuella översättare har mångårig erfarenhet av juridiska 

texter. Vi erbjuder auktoriserade translatorer i de språkriktningar 

där sådana finns. Våra leveranstider kan bli mycket korta.

Totalt arbetar vi med över 100 språk, alla med samma höga 

ambition och kvalitetskrav.

Välkommen med ditt uppdrag till AAR Translator!

När mer än språket är viktigt!
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SENAPSSÅS
Denna sås kan också kallas
hovmästarsås eller gravlax-
sås

1/2 dl senap
1–2 msk socker
1 kryddmått salt
2 msk vinäger
1 dl matolja
1/2 dl finhackad dill

Blanda senap, socker, salt
och vinäger. Tillsätt oljan
droppvis under kraftig om-
rörning. Såsen ska bli blank
och tjock. Rör ner dillen.
Smaksätt med salt och
peppar, om det behövs.

ISCHOKLAD 
med nötter, russin och smak av
apelsin

50–60 st

Ett gott och lättgjort godis som
kan smaksättas med vad man
tycker om.

225 g blockchoklad
200 g kokosfett
russin
nötter
apelsinskal som sköljts och 
skurits i mycket små bitar

Lägg bitar av choklad och ko-
kosfett i en skål eller djup tallrik
och ställ den över sjudande vat-
tenbad. Rör om då och då tills allt
smält och blandat sig.

Blanda chokladsmeten med
russin, hackade nötter och apel-
sinskal. Slå upp smeten i små
ischokladformar.

Ställ formarna i kylen så att
chokladen stelnar.



Syndigt 
gott 

Sällskaps-
vin

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

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

Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet
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peter axelsson

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

VIN | CHAMPAGNE

Nu närmar vi oss den helg då vi dricker mer
champagne än vi annars gör under året. Varje
höst kan vi vinskribenter prova de champagner
som finns i Systembolagets ordinarie sortiment.
Här är några jag fastnade för.

alexandre bonnet grande réserve brut har en åter-
hållen, elegant doft med inslag av äpplen. Smaken är me-
delfyllig med härlig syra och elegant struktur. En
välstrukturerad och elegant champagne. 

de saint gall premier cru blanc de blancs fanns ti-
digare i beställningssortimentet men har nu välförtjänt kva-
lat in i ordinarie sortimentet. Doften är elegant med inslag av
vita blommor, äpplen och krita. Smaken är medelfyllig, frisk
och elegant med fin syra och bra längd. 

franck bonville grand cru sélection har också den
välförtjänt kvalat in i det ordinarie sortimentet. I den ut-
vecklade doften hittar man bland annat choklad. En elegant
champagne med bra syror, fin struktur och bra längd. 

leclaire-gaspard blanc de blancs brut var en av
mina stora favoriter vid provningen. Det är en champagne
med stor doft som har mogna drag och inslag av nougat
samt rostade toner. Smaken är relativ fyllig med mogna
toner, bra struktur, fin längd och rent slut. 

Champagne
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§ 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

CHAMPAGNE

varunr och namn pris betyg

7555 Alexandre Bonnet Grande Réserve Brut 225 kr §§§§

7520 De Saint Gall Premier Cru Blanc de Blancs 268 kr §§§§

7402 Franck Bonville Grand Cru Sélection 269 kr §§§§

7411 Leclaire-Gaspard Blanc de Blancs Brut 249 kr §§§§

7418 Bollinger Special Cuvée Brut 379 kr §§§§

7602 Louis Roederer Brut Premier 355 kr §§§§

96579 Louis Roederer Blanc de Blancs 2002 519 kr §§§§(§)

96906 Louis Roederer Cristal 2002 1 595 kr §§§§§

99224 Louis Roederer Cristal Rosé 2000 3 295 kr §§§§§

James Bonds champagne var också den (som vanligt)
riktigt bra. bollinger special cuvée brut är ett bubbel
som har en utvecklad medelstor doft med inslag av rostat
bröd och kola. Smaken är drygt medelfyllig och utvecklad
med rena fina syror, bra struktur och en relativt lång ef-
tersmak med rent slut. Kan drickas inte bara av agenter. 

Louis Roederer är ett av mina favorit champagnehus.
Deras louis roederer brut premier håller även i är hög
klass. Doften är utvecklad och medelstor med inslag av
bland annat kola. Smaken är medelfyllig, utvecklad och ba-
lanserad. Den har bra längd och rent slut.

Den 15 december släpps louis roederer blanc de

blancs, årgång 2002. En härlig champagne som har en
stor och utvecklad doft med mognadstoner samt inslag av
nötter och smörkola. Smaken är fyllig, utvecklad och balan-
serad med lång eftersmak. 

När det är dags att fira vårens inträde så finns inget
bättre än att dricka just champagne. I mars nästa år lanse-
ras louis roederer cristal, årgång 2002. Ett under-
bart bubbel med i dag något återhållen men komplex och
lovande doft. Här hittar jag bland annat smörkola, violer
och mineraler Smaken är fyllig och utvecklad med härliga
syror, balanserad struktur och lång ren eftersmak.

När ni läser dessa rader har redan louis roederer

cristal rosé lanserats. Jag är i vanliga fall inte någon
större fantast av rosé. Men när jag fick prova denna så blev
jag riktigt förälskad. Doften är stor och mogen och kom-
plex med ett gytter av härliga nyanser. Här finns band
annat kola, mineraler, röda frukter och mineral – krita
toner. Smaken är fyllig och komplex med härlig och välba-
lanserad struktur. Vad kostar den tror ni? 3 295 kronor. 

Är den värd det? Det tycker jag att var och en själv får
avgöra. Jag skulle dock gärna dricka och även dela med
mig av en flaska tillsammans med någon som uppskattar
det.

Gott Nytt År !

Brut Premier – en champagne 
från Cristal-producenten Louis Roederer

FYND!
Allt om Mat nr 20 2007

expressen.se

FYND!
Dina Viner Professional 
Edition 21

Louis Roederer 
Brut Premier
Nr 7602 
Pris 355:- 
Alkoholhalt 12%
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har alkohol 
i blodet

Årets full-
poängare
tasteline.se 
Mikael Mölstad 2008

DI 14/12 2007

”Riktigt på topp bland klassikerna 
är just nu endast den smakrika 
Roederer...”

”Louis Roederer är ett 
av de tre främsta
i hela Champagne” 
– ”Louis Roederer 
Brut Premier är lysande”.
Richard Juhlin
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För många är nog Portugal mest känt för sina
port- och madeira viner. Men här finns mycket
mer att hämta och under de senaste åren har ut-
vecklingen gått starkt framåt. Detta tillsammans
med en härlig flora av inhemska druvor gör att
det i dag finns en rad riktigt bra viner.

portugal var länge isolerat från övriga Europa men i
och med inträdet i EU 1986 skedde stora förändringar. Det
gällde också vinutvecklingen i landet. Från att ha framställt
viner för lokal konsumtion och enligt gamla inhemska tra-
ditioner började vinproducenterna producera bättre viner
med hjälp av modern teknik och välutbildade vinmakare. 

Den portugisiska vinlagstiftningen tillhör de äldsta i
världen och är idag uppbyggd på ungefär samma sätt som
den franska. Längst ned i kvalitetsstegen finns bordsvi-
nerna – vinho de mesa. vinho regional är nivån över
och den motsvarar de franska lantvinerna. De mest intres-
santa vinerna återfinns förmodligen i den näst högsta kva-
litetsklassen som här heter indicacao de

provenenicencia regulamentada (ipr). I toppen av
klassificeringen återfinner vi denominacao de origem

controlada (doc).

Det produceras viner i stort sett i hela Portugal. Vad
som gör landets speciellt intressant är den uppsjö av lokala
druvor som finns i de olika vinområdena. Att det kommit
att bli så beror förmodligen till stor del på att landet var
isolerat från övriga Europa så länge som det var. Det lär till
och med vara så att det i många vingårdar inte bara finns
en druvsort utan att det kan vara flera olika sorter som
växer bredvid varandra. Det är därför inte ovanligt att man

inte exakt vet vilka druvor som man har i sina vinodlingar.
Och därför finns det flera viner som är blandningar av
flera olika druvor.

i portugal finns förmodligen ett vin som passar alla
smakriktningar. Uppe i de norra delarna av landet hittar vi
bland annat Vinho Verde där det bland produceras vita,
friska och spritsiga viner. Det kanske mest intressanta om-
råde är Dourodalen som i dag inte bara framställer portvi-
ner utan allt från riktigt bra vardagsviner till viner i
världsklass. I Bairrada hittar vi druvan Baga som ger röda,
fylliga och lagringsbara viner. Dão är också ett område som
är mest känt för sina röda viner. Ett område som klarade
sig från vinlusen, som spred sig som en farsot under 1800-

peter axelsson

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

VIN | PORTUGAL

I PORTUGAL FINNS DET 
VINER FÖR ALLA SMAKER

I novembersläppet på Systembolaget var det världspremiär för ett
vin från Dourodalen. Vinet har tillkommit genom ett samarbete
mellan vinmakarna João Portugal Ramos och José Maria Soares
Franco.
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talets senare hälft i Europa, är Colares. Här återfinns vin-
rankorna i sandrika vingårdar och tack vare det kunde vin-
lusen inte komma åt vinstockarna. Området är mest känt
för sina röda viner som är mycket lagringsbara. Den mest
odlade druvan heter Ramisco.

till en av mina stora favoriter bland Portugals vin-
producenter hör J.M Fonseca. Företaget grundades 1834
och hör till de äldsta i landet. De har sitt säte i området
Setúbal. De gör ett flertal viner och mest känt, och kan
man säga en klassiker på våra hyllor i Sverige, är Periquita.
periquita red är gjort på druvorna Castelão, Trincadira
och Aragonez. Den förstanämnda dominerar. Vinet har en
medelstor doft med inslag av jordgubbar, violer och viss
kryddighet. Smaken är medelfyllig och balanserad med fin
frukt och mjuka tanniner. Det kostar endast 65 kronor och
på monopolets hyllor finns i dag årgång 2005. periquita

reserva årgång 2005 tillhör i dag de mest prisvärda vi-
nerna på Systembolaget. Det kostar 79 kronor och vinet är
en blandning av 50 procent Castelão, 30 procent Touriga

foto: viniportugal

’’
En av mina stora favoriter bland Portugals vinproducenter hör
J.M Fonseca. Företaget grundades 1834 och hör till de äldsta i
landet. De har sitt säte i området Setúbal. De gör ett flertal
viner och mest känt, och kan man säga en klassiker på våra
hyllor i Sverige, är Periquita. 



66 Legally yours � 6 � 2008 www.legally-yours.se

VIN | PORTUGAL

§ 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

PORTUGAL

varunr och namn pris betyg

2574   Periquita Red 2005 65 kr §§§

2560  Periquita Reserva 2005 79 kr §§§(§)

8117    Moscatel de Setùbal 2001 59 kr (halvflaska) §§§(§)

2559  Duorum 2007 99 kr §§§(§)

”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.

Alkoholkonsumtion under 

graviditeten kan skada barnet.

"Kraft, finess 
och elegans 
på samma gång"
Enligt Allt om Mat 17/08

Château Mont-Redon
Châteuneuf-du-Pape
(artikelnr: 2811) 12 vol%
Halvflaska 118 kr
Helflaska 215 kr
Magnum 428 kr

Ward Wines
08-678 19 10 
www.wardwines.se

FYND!
Stora Vinkatalogen, Allt om Mat 2008

Nacional och 20 procent Touriga Franca.
Vinet har en medelstor doft och här hittar
vi i doften bland annat mörk frukt, kryd-
dor, choklad och hallon. Smaken är medel-
fyllig och tät med fin struktur, balanserade
tanniner och fin fruktighet. Detta vin skull
jag inte tveka att betala det dubbla för. 

Som avslutning (eller inledning på) en
god middag kan det vara gott med något
sött. Hos J.M Fonseca gör man ett så kallat
förstärkt vin vilket innebär att man avbry-
ter den naturliga jäsningen genom att till-
sätta vinsprit. Alkoholhalten i detta vin
hamnar då på 17,2 procent. I doften åter-
finner man aprikoser, russin, torkad frukt,
nötter, honung och mycket annat gott.
Smaken är medelfyllig och söt med en
frisk balanserad syra. Det har en bra struk-
tur och bra längd. Det heter moscatel de

setùbal (Moscatel är också namnet på druvan). För en
halvflaska får man betala 59 kronor. Även för detta skulle
jag lätt kunna betala det dubbla.

i novembersläppet på Systembolaget var det världspre-
miär för ett vin från Dourodalen. Vinet
har tillkommit genom ett samarbete
mellan vinmakarna João Portugal
Ramos och José Maria Soares Franco.
Vinet heter duorum och består av Tou-
riga Nacional, Touriga Franca och Tou-
riga Roriz. Doften i detta vin består av
mörka frukter, plommon och svarta vin-
bär samt viss kryddighet. Ett relativt
fylligt och runt vin med bra frukt, rena
syror och fin struktur. Kommer garante-
rat att finnas på Systembolaget under
ett år. Också det ett mycket bra vin.

Till er som inte hittat de portugi-
siska viner rekommenderar jag att gå
till Systembolaget och köpa ett antal av
de flaskor jag nu nämnt. Prova gärna
något mer portugisiskt vin också och
varför inte avsluta med en port
och/eller madeira.
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Jacksons utställning Josef Frank – Swedish Modern i det nyöppnade galleriet
på Lindenstrasse i Berlin. Golv och väggar är klädda med mönstret Gröna
fåglar formgivet av Josef Frank tillsammans med ett urval av hans möbler
formgivna för Svenskt Tenn. 

Bra inredningsdesign är ett resultat av god smak och har ingenting med konst att göra.
josef frank’’
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KULTUR | JOSEF FRANK

TEXT SOFIA RUDLING SILFVERSTOLPE  |   FOTO JACKSONS   |  www. jacksons . se

josef frank är känd som mannen
med färgerna, de många mönstren,
luftigheten och rymden både som ar-
kitekt och möbelformgivare. Trots
den starka ideologin bakom funktio-
nalismens inredningsideal, och det
stora genomslag den hade, inte minst
genom Stockholmsutställningen
1930, vågade Josef Frank utveckla
den strama och återhållsamma stilen
och göra den till sin egen. Genom att
framhålla den personliga smaken och
bekvämlighet som grunderna för all
heminredning skapade han tillsam-
mans med Estrid Ericson sin helt
egen stil. Josef Frank sa i en intervju
att bra inredningsdesign är ett resul-
tat av god smak och har ingenting
med konst att göra. Han menade att
varje möbel skulle vara en självstän-
dig organism, de skulle vara lätta,
flyttbara och behovsanpassade. Josef
Frank skapade vackra möbler och
Estrid Ericson arrangerade scenogra-
fin, vilket visade sig bli ett utomor-
dentligt lyckat samarbete.

företaget svenskt tenns väldoku-
menterade historia tog sin början
redan 1924, då den unga och företag-
samma fröken Estrid Ericson från
Hjo, öppnade en liten verkstad vid
Kungsholmstorg i Stockholm, tillsam-
mans med Nils Fougstedt. Då var det

enbart tenn som gällde. Redan året
efter tog Svenskt Tenn emot två guld-
medaljer vid Världsutställningen i
Paris för sina moderna och sensatio-
nella tennföremål. 

Dryga åttio år senare utgör tennet
en mycket liten del av sortimentet,
medan tennföremålen tillverkade
under 1920-30-talet är mycket efter-
sökta samlarföremål på andrahands-
marknaden, inte minst
internationellt.

josef frank ritade även över 160
textilmönster för Svenskt Tenn, de
flesta med fantasifulla botaniska
motiv i starka färger. Av dessa är det
omkring 125 stycken som någon
gång kommit i tryck. Genom att åter-
skapa naturens färger och former i
inredningen ville Josef Frank skapa
luft och frihet i slutna rum. Tanken
var att textilierna skulle bestämma
färgen i ett rum och i motsats till
möblerna behövde de inte hålla en
livstid varför man kan välja dem med
större frihet. Mönstret Gröna fåglar
formgavs under andra världskriget då
Josef Frank var bosatt i New York till-
sammans med sin svenska hustru
Anna. Stor del av exilen ägnades till
att rita textila mönster och dessa
skickade Josef Frank hem till Sverige
med båt mitt under det brinnande

kriget. Till Estrid Ericsons 50-årsdag
16 september 1944 anlände lyckligt
femtio förlagor till nya mönster b l a
Gröna fåglar, Vegetable tree, Tulpa-
ner, och förstås Manhattan.

Priserna på möbler och föremål
tillskrivna Svenskt Tenn och inte
minst Josef Frank kan idag betinga
sexsiffriga belopp på de moderna
auktionerna. Sveriges främsta antik-
handlare specialiserad på 1900-tals
design, Paul Jackson, invigde sin nya
affär i Berlin med en utställning
tillägnad Josef Frank. Paul Jackson
menar att Josef Franks storhet ligger i
det arkitektoniska förhållningssättet,
proportionerna och den goda kvalite-
ten och jämför honom med den tyske
föregångaren Adolf Loos. 

italienska inredningsarkitekter

och amerikanska samlare står i kö för
att få tag i de typiskt ”svenska” möb-
lerna och turister från världens alla
hörn vallfärdar både till Jacksons på
Sibyllegatan och till Svensk Tenns lo-
kaler på den anrika adressen Strand-
vägen 5. På Svenskt Tenn bemöter
man den stora efterfrågan med en ny-
tillsatt marknadschef, Tommy Binde-
feld som berättar att han arbetar med
den internationella lanseringen utö-
ver de kanaler som redan finns. Idag
säljs ett urval av Svenskt Tenns pro-
dukter på Liberty i London, Beams i
Tokyo och på Just Scandinavian i
New York. Därtill kommer förstås e-
handeln och de storslagna planerna
på att öppna reella Svenskt Tenn-bu-
tiker på flera adresser runt om i värl-
den. 

2000-TALETS 
FLOWER POWER
Josef Frank lyfte Svensk Tenn till nya höjder när han klev in som företagets
chefsdesigner 1934. Nu skriver han in sig i den internationella designhistorien,
drygt fyrtio år efter sin död, genom en utställning i Berlin och en internationell
lansering.

Floraskåpet formgivet 1937 och tapetserat
av planscher ur Nordens Flora av CA Lind-
man. Estrid Ericson fascinerades av växtplan-
scher och använde dem för att dekorera
både möbler och tapetsera väggar. 
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26 februari 2009–24 maj 2009
www.nationalmuseum.se

� Den engelska konstens guldål-
der visas i och med utställningen
Prerafaeliterna. Engelskt 1800-tal
på Nationalmuseum. Det är den
första utställningen någonsin i
Skandinavien som ägnas den eng-
elska konstnärsgruppen som var
verksam i mitten på 1800-talet.
Prerafaeliternas bilder chockade
sin samtid och fascinerar än i dag.
Man vände sig mot tidens konst-

lade och urvattnade konstideal för
att i stället söka uppriktighet och
allvar. Namnet Prerafaeliterna
kommer sig av att de fann sina
konstnärliga förebilder i 1400-
talet, alltså före renässansmålaren
Rafael. Den pre-rafaelitiska
konsten präglas av ett dekorativt
formspråk med klart lysande fär-
ger och stiliserat skönhetsideal.
Suggestiv konst i gränslandet mel-
lan dröm och verklighet som är
väl värt ett besök. 

21 februari–3 maj 2009
www.modernamuseet.se

� Fotografen Andreas Gursky är bosatt i Düsseldorf och räknas
som en av världens ledande fotografer med sina realistiska
samhällsskildringar och estetiska kompositioner i storformat.
Utställningen på Moderna Museet är den största hittills med
konstnären och för första gången visas Andreas Gursky pro-
duktion i sin helhet med inte mindre än 150 verk, vilket möjlig-
görs tack vare att konstnären valt att göra kopior i liten skala.
Tidigare har hans bilder bara visats någon enstaka gång i Sve-
rige – utställningen är en stor händelse för alla fotointresse-
rade.

KARIN LARSSON OCH 
BLOMMORNA I SUNDBORN
En bok av Christina Högardh-
Ihr utgiven av Prisma
www.panorstedt.se

� Boken om Karin Larsson be-
skriver hennes stora konstnär-
liga gärning – familjens hem
och trädgård i Sundborn som
varit stilbildande för en hel ef-
tervärld. Karin Larsson hade ett
säkert sinne för färger och det
moderna hemmet i Dalarna
präglas av ljus och värme och
uppfinningsrikedom. I trädgår-
den odlade hon narcisser, tul-
paner och liljor i krukor för att
pryda hemmets alla rum och
hon experimenterade också
med exotiska växter som Afri-
kas blå lilja och neriumolean-
der. Karins brev och Carl
Larssons egna texter ligger till
grund för boken där målningar,
illustrationer, gamla fotografier
och nytagna miljö- och växtfo-
ton kompletterar bilden av
Karin Larssons liv i Sundborn.
En vacker och rolig bok att
både lära och njuta av.

TEXT SOFIA RUDLING SILFVERSTOLPE

Akvarell av Carl Larsson Karin
och Brita i trädgården 1911.

Andreas Gursky, Bibliotek, 1999.

Andreas Gursky, Bahrain I, 2005.

PRERAFAELITERNA. ENGELSKT 1800-TAL

Frank Cadogan Cowper, Fåfänga /
Vanity, 1907. Olja på trä, 57,1 x 38,1
cm. 

Kate Bunce, Melodi (Musica) / 
Melody (Musica), c 1890-1902. 
Olja på duk, 76,3 x 50,9 cm. 

ANDREAS GURSKY ARBETEN 80-08
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Rättsvårdexpert sökes
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ningsjuridiska funktionen

Kustbevakningen söker 
vik Verkjurist
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Ebba Walberg Snygg, Advokat/Delägare
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Kristina Bengtsson, Advokat
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Affärsjuridik
Hembud, förköp och
samtycke 2u
Av Erik Sjöman
norstedts juridik

� Behandlar 
aktiebolagsla-
gens regler om
hembuds- för-
köps- och sam-
tyckesförbehåll.
Uppdaterad
med beaktande
av litteratur och
rättspraxis som tillkommit sedan
första upplagan. 

Bolagsledningens 
skadeståndsansvar 2u
Av Rolf Dotevall
norstedts juridik

� Här behandlas
skadeståndsan-
svaret såväl mot
bolaget som
mot enskild akti-
eägare och
annan tredje
man. Utöver
nordisk rätt upp-
märksammas även amerikansk,
engelsk och tysk rätt på området. 

Arbetsrätt

Mångfaldsboken 2u
Av Ann-Katrine Roth
norstedts 

juridik

� Innehåller tips,
konkreta verktyg
och praktiska ex-
empel för
mångfaldsar-
bete på arbetsp-
latsen.

Fastighetsrätt

Lägenhetsbyten och
andrahandsuthyrning 2u
Av Charlotte Andersson
norstedts juridik

� Baserar sig på en omfattande
analys av hyresnämndernas avgö-
randen och på att en mer enhetlig
bedömning har skapats Även hy-
resnämndernas verksamhet, be-
visbördefrågor och och upp-
sägning av hyresavtal behandlas.

Marknadsrätt

Marknadsrätten 4u
Av Per Jonas Nordell
norstedts juridik

� Reviderad upplaga som beaktar
2008 års konkurrens- och mark-
nadsföringslagsreform och övriga
förändringar i den marknadsrätts-
liga lagstiftningen, till exempel
2008 års upphandlingslagar och
informationsbestämmelserna i
försäkringsavtalslagen.

Offentlig rätt

Regeringsskifte
Av Henrik Oscarsson och Sören
Holmberg 
norstedts juridik

� Analyserar regeringen Perssons
fall och Alliansens seger i valet
2006. Boken bygger på en serie
intervjuundersökningar med röst-
berättigade som har genomförts
vid alla ordinarie val sedan 1956.

Processrätt

Att förhöra ett vittne 3u
Av Per E Samuelson
thomson fakta

� Med hjälp av
autentiska för-
hör och skolex-
empel beskriver
boken hur det
går till att för-
höra ett vittne.
Innehåller refe-
rat av rättshisto-
riens mest
berömda korsförhör. Bland de
svenska exemplen finns Trustor-,
Knutby och Anna Sjödin-målet. 

Tvistemålsprocessen I
Av Thore Brolin, Åke Rehnström,
Magnus Widebeck 
norstedts juridik

� Går i detalj ige-
nom förberedel-
sen, från ansökan
om stämning till
huvudförhandling.
Innehåller ett fler-
tal exempel och
återger i stor ut-
sträckning inne-
hållet i för-
arbetena. 

Thomson Förlag är nu en del av koncernen Thomson Reuters, 

www.thomsonreuters.com, som är världens ledande leverantör 

av intelligent information till företag och professionella.

TVÅ BLIR ETT.

KARNOV GER 
DIG RÄTTSLÄGET
I DÅTID, NUTID 
OCH FRAMTID

Svensk lagsamling med 
kommentarer

Bidrag från mer än 200 
av Sveriges mest erfarna 
jurister

Alltid uppdaterad med de 
senaste lagändringarna och
ny praxis

Läs mer och beställ på:

www.thomsonforlag.se/karnovbok

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  Mångfaldsboken

Ann-Katrine Roth ANDRA UPPLAGAN

FRÅN TEORI TILL PRAKTIK
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     Har du
koll på det
senaste?

FAR SRS Komplett är vår mest kompletta 
informationstjänst. Den har en snabb och enkel 
sökfunktion kopplad till närmare 30 databaser 
inom skatter, affärsrätt, aktiekurser, redovisning 
och revision. Innehållet uppdateras löpande.

FAR SRS Komplett finns både som en- och 
fleranvändarlicens. 

Boka en kostnadsfri demo
Vi ger dig gärna en introduktion till de möjlig-
heter, funktioner och finesser som FAR SRS 
Komplett innehåller. Ring och boka tid på 
telefon 08-506 112 60.

E-post: info@farsrsforlag.se
Telefon: 08-506 112 60
www.farsrsforlag.se

FAR SRS Komplett håller
dig uppdaterad online

Skatteinformation

Finansmarknadens regler

Offentlig upphandling

Insolvensfrågor

Aktiekurser per bokslutsdatum
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Samhälle

Infiltratören
Av Lasse Wierup 
norstedts

� Med utgångs-
punkt i infiltratö-
ren Max
Åströms berät-
telse skildrar kri-
minalreportern
Lasse Wierup
stockholmspoli-
sens okonventio-
nella metoder
för att bekämpa den organiserade
brottsligheten. Späckat reportage
som tätt följer rättsfallet mot kri-
minalkommissarien Olle Liljegren…

Hanteraren 
Av Dick Sundevall
albert bonniers förlag

� … som ger
sin version  i
Dick Sunde-
valls skildring
av samma
händelser.
Och polisens
infiltrationso-
perationer
kommer att
behandlas i ätminstone ännu en
bok. Sundevalls uppföljare, om in-
filtratören Peter Rätz, publiceras
under våren.

Skönlitteratur

Ett land i gryningen
Av Dennis Lehane 
albert bonniers förlag

� Episk roman om rashat,
klassklyftor och politiska intriger i 

1910-talets Boston. Hyllade deckar-
författaren Dennis Lehane har
skrivit en av höstens mest hyllade
romaner i USA, som redan kom-
mit i en svensk översättning.



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.
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LEGALLY | VIMMEL

Anne von Perner, Juristjouren.Josefine Merimaa, Danowsky &
Partners.

Nils Uggla, Advokatfirman Nils
Uggla, i sällskap med Inger Johans-
son-Thor och Elisabeth Uggla.

Kjell Rörström, VDM.

Susanna Bjurstedt, Länsförsäkringar,
tillsammans med väninna Eva Wagner.

Åsa Överlind, Edman Lindeborg & Part-
ners och Ida Lindholm, Hammarskiöld
& Co.

Pontus Silfverstolpe demonstrerar sekretärens lönnfack.

Intresset för konst var större än
någonsin när Legally yours, i sa-
marbete med Åmells Konsthan-
del, bjöd in sina läsare till Grand
Antiques VIP-kväll på Nordiska
Museet. Gästerna hopades vid
Åmells eleganta monter för att
titta på de unika föremål som
visades upp.

STORT INTRESSE
FÖR KONSTKVÄLL
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LEGALLY | VIMMEL

Jens Eriksson
Rindö, Advokatfir-
man Rätt & Råd.

Anna Aspenberg, Swedbank och Ida
Lindholm, Hammarskiöld.

Jens Tillquist, Cederquist, Michael Wigge,
Vinge och Annika Steiber, Cederquist.

Fredrik Engblad och Ida Fredriksson,
City Åklagarkammare.

Jenny Paulsson, Emma Berglund och
Rebecca Gustafsson, Hamilton.

Elisabeth Dahlsson, Dahlsson & Duva,
Mats Hansson, Trafikförsäkringsföre-
ningen och Kerstin Eriksson, Advokat-
firman Kjell Eriksson.

Lars Bently och Tom Ålhed, 
Advokatfirman Ålhed.

Lina Agrell och Charles
Arbro, Wistrand.

Lennart Ekdahl och
Bjarne Lilliendahl,
Special Mäklarna.

Josephine Tessmar och Sanna Berg, 
Bird & Bird.

Mikael Fredblad, Advokatfirman Nordia
och Niklas Fredriksson, TietoEnator.

Andreas Selin, och
Thomas Nygren, 
Hamilton.

Ulrika Hallberg och 
Lovisa Larsson, Roschier.

Lennart Åhl, Landahl Öhman och
Ingemar Alfrost, Foyen Advokatfirma.

Bengt Gustafson,
Securitas.

Hans Engblom, Juristfirman Engblom
Selena Svilar och Jeanette Alexanders-
son, Juristjouren.

Ola Lo Olsson, Emzell
Advokatbyrå och Mats-
Johan Jönsson, Roschier.

Ingrid Larsson, ILA Affärsut-
veckling och Outi Lantto,
Stadsbyggnadskontoret.

Olle Lindström och L-G Berg-
lund, Rebendo Konsult.

Kjell Rörström, 
van der Moolen.

Eva Kullberg Tideman, Andrew Yorston,
och Anders Larsson, Eversheds.

Shiva Afrasiabi och David Rutegård, 
Advokatfirman Carler, Cornelia Anders-
son, Socialdemokraterna.

Jennie Nordin, Sara Engelmark-Leuf 
och Ulf Blendow, Åklagarmyndigheten,
Citykammaren.

Intresset var stort när Legally yours bjöd in till cocktailparty med Thailands-
tema. Under kvällen bjöds det både på Thailändsk mat, dryck och dans.
Dessutom utnämndes Årets Affärsjuridiska byrå och Klienternas Favoritad-
vokat. Bertil Villard, Vinge, kammade hem utmärkelsen som Klienternas 
Favoritadvokat och blev intervjuad av chefredaktör Peter Johansson.

THAILÄNDSKT TEMA PÅ COCTAILPARTY
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Thomas Bubbat och Ola Johnsson, 
Fastighetskonsult, Colliers 
International.

Michael Wigge, Vinge och Biörn Riese,
Mannheimer Swartling.



(juridiska texter på alla världens språk)

   www.semantix.se  |  info@semantix.se  |  Telefon 077-440 05 50

ÖVERSÄTTNING                                SPRÅKUTBILDNINGTOLKNING

76 Legally yours � 6 � 2008 www.legally-yours.se

Tisdagen den 28 oktober anord-
nade Legally yours ett event på
The Lobby där besökarna fick möj-
lighet att provsmaka cognac. The
Lobbys konnässör Therese Norin-
Dahl presenterade kvällens tema
och talade bland annat om de 
senaste trenderna inom cognac.

Legally Lady-succén från i våras
fortsatte den 20 november på
Summit i Stockholm. Ett stort
antal kvinnor infann sig för att 
tillsammans med kvällens talare
och paneldebattörer diskutera
vikten av nätverkande och bety-
delsefulla karaktärsdrag.

COGNAC & TREND LEGALLY LADY

Lena Ekman-Joo,
Advokatfirman 
Athena.

Therese Norin-Dahl, Konnässör.

Gitte Enander-Thelin EDB Business
Partner.

Magnus Enström,
Oreum Advokatbyrå.

Kerstin Lindström, Försvarsmak-
ten, Eva Krabbe, IF.

I samband med Klientbarometern 2008 röstade advokatbyråernas klienter fram Årets Affärsjuridiska Byrå. Maria Karnland, Blendow Group presenterade kvällens
pristagare. Från vänster: Michael Wigge, Vinge, Thomas Nygren, Hamilton, Pierre Pettersson, Lindahl, Biörn Riese, Mannheimer Swartling, Kjell Olsson, 
Lindahl och Jens Tillquist, Cederquist. Linklaters hade tyvärr inte någon representant på plats.

LEGALLY | VIMMEL

Charlotta Fock och Julia Eriksson, Sandart & Partners samt Caroline Weibull,
och Annika Zvansén från Grünberger Advokatbyrå.

Birgitta Wollsén, Hyresråd
Josefine Merimaa och Cecilia 
Bylander, Danowsky & partners.

Sofie Arnell och 
Josefine Midander,
Advokatfirman 
Lindahl.

Teres Jonsson och
Moa Elfgren, Advo-
katfirman Hellgren
& Linander.

Anna Peyda, Lisa Nordin, Emma Mälder,
Josefine Baldeh från White & Case.



Philips dikterings-

lösningar innebär en 

snabbare och effekti-

vare dokumentations-

process och ger dig 

mer tid att njuta av livet. Mobila enheter 

med kristallklart ljud, LAN nerladdning, 

lösenordsskydd och röststyrning samt fle-

xibla utskriftsenheter innebär marknadens 

mest innovativa dikteringslösning. Philips 

ger dig kvalitet – och mer tid för annat! 

www.philips.com/dictation

Fördelen med 
Philips diktering.

www.carllamm.se
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Då 2008 års Klientbarometer presen-
terades fylldes Arnoldshuset i centrala
Stockholm med branschfolk som var
nyfikna på resultatet. I samband med
presentationen arrangerades även en
paneldebatt, ledd av chefredaktör Peter
Johansson.

KLIENTBAROMETERN
LOCKADE BRANSCHEN

LEGALLY | VIMMEL

Chefredaktör Peter Johansson, Bengt Gustafson, Securitas, Anne Ramberg,
Sveriges Advokatsamfund, Torbjörn Claesson, von Lode, Katarina Green,
Springtime och Stefan Brocker, Mannheimer Swartling.

Ulrika Mattson, Foyen och Boo Ehlin,
Vinge.

Andreas Selin, Hamilton.

Ann-Sofie Lemon Bergström,
Landahl Öhman.
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Johanna Edner, Baker & McKenzie och
Kristina Lystad, Maqs.

Sten Gisselberg, Gärde Wesslau.
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                                www.thaiairways.se

THAI takes  you to the beauty of  Thai land and al l  of  As ia,  smooth as  s i lk .

                                För mer information om bokning och priser kontakta din resebyrå.

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

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

Arlanda – Bangkok och vidare inom Asien samt till Australien & Nya Zeeland. Sawasdee! 

Välkommen till vänliga Asien   
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Baker & McKenzie 
Advokatbyrå
Caroline Vesterlund, 30 år, 
biträdande jurist. Caroline anställ-
des den 24 oktober 2008 och
kommer närmast från tingstjänst-
göring vid Lidköpings tingsrätt.
Hon ansluter till Baker & McKen-
zies arbetsrättsgrupp.

Advokatfirman 
Cederquist
Emma Nielsen,
26 år, biträ-
dande jurist. 
Trainee på Ad-
vokatfirman Ce-
derquist från
den 1 oktober
2008. Emma är
specialiserad inom aktiemarknad-
och värdepappersrätt. 

Safa Mahmoudi, 28 år, biträ-
dande jurist.
Safa anställdes
den 1 oktober
2008 och arbe-
tar inom kom-
mersiell
fastighetsrätt.
Kommer när-
mast från Linklaters. 

Jon Jansen, 27 år, biträdande
jurist. Jon an-
ställdes den 25

november 2008

och arbetar med
tvistelösning.
Han kommer
närmast från
tingstjänstgöring
vid Stockholms Tingsrätt.   

Setterwalls 
Advokatbyrå
Marigó Oulis, 29 år, biträdande
jurist. Marigó an-
ställdes den 29

september vid
Setterwalls
Stockholmskon-
tor. Marigó kom-
mer närmast
från Attunda tingsrätt som bered-
ningsjurist och dessförinnan nota-
rietjänstgöring på Södra Roslags
tingsrätt. Marigó tillhör Setterwalls
bank- och finansgrupp.

Johanna Kolga, 28 år, biträdande
jurist. Johanna
anställdes den 
1 oktober 2008

vid Setterwalls
Stockholmskon-
tor och hon
kommer när-
mast från Solna tingsrätt. Johanna
är specialiserad inom processrätt. 

Torbjörn Ström, 28 år, biträ-
dande jurist. 
Torbjörn anställ-
des den 6 okto-
ber vid
Setterwalls
stockholmskon-
tor som biträ-
dande jurist.
Torbjörn kommer närmast från
notarietjänstgöring vid Stock-
holms tingsrätt och dessförinnan
Lindqvists Advokatbyrå. Torbjörn
tillhör Setterwalls tvistelösnings-
grupp samt gruppen för arbets-
rätt.

PÅ LAGLIG VÄG

Jan Lombach, ny delägare i White & Case.
White & Case förstärker Stockholmskontorets
transaktionsverksamhet och välkomnar Jan
Lombach som ny delägare i White & Case.
Jan var tidigare partner i advokatfirman Vinge
och är en ansedd auktoritet i aktiebolagsrätt
och publika transaktioner och blir nu ansvarig
för Stockholmskontorets Capital Markets-
avdelning.

Ny delägare i White & Case 

stockholm

Håkan Amgren, senior biträdande jurist. 
Håkan Amgren började 20 november på
MAQS Stockholmskontor som senior biträ-
dande jurist. Håkan kommer närmast från Sca-
nias skatteavdelning och har dessförinnan mer
än 10 års erfarenhet som skattekonsult. Håkan
förstärker MAQS skatterättsgrupp och har spe-
cialistinriktning mot storbolag och internationell
beskattning. 

MAQS Law Firm 

Advokatfirman 
Hammarskiöld & Co

Joakim Sundbom, 35 år, 
delägare. Joakim
anställdes som
delägare den 
1 oktober 2008

och har arbetat
på Advokatfir-
man Ham-
marskiöld & Co sedan 2000. Hans
specialistområden är EG- och kon-
kurrensrätt samt offentlig upp-
handling. 

Gärde Wesslau 
Advokatbyrå
Caroline Vartia, 24 år, Jur. kand.
Började sin an-
ställning den 1
september
2008 och är in-
riktad mot all-
män affärsjuridik
samt bolagsrätt.
Utbildad Jur. kand. vid Lunds Uni-
versitet och 6 mån studier vid Kat-
holieke Universiteit Leuven,
Belgien.

MAQS Law Firm 
stockholm

Kajsa Larsberger, biträdande
jurist. Kajsa an-
ställdes den 
13 oktober vid
MAQS Stock-
holmskontor
som biträdande
jurist. Kajsa kom-
mer närmast från Södertörns
tingsrätt. 

göteborg

Martin Järvengren, 27 år, biträ-
dande jurist.
Martin arbetar
med obestånds-
rätt och miljörätt
och anställdes
den 22 septem-
ber 2008. Han
kommer närmast från Advokatfir-
man Delphi. 

Sandra Rydh, 28 år, biträdande
jurist. Sandra 
anställdes den 
1 oktober och ar-
betar med of-
fentlig rätt. Hon
kommer när-
mast från en
tjänst som tings-
notarie vid Göteborg tingsrätt. 

Advokatfirman
Glimstedt
göteborg

Jeanette Bech, 28 år, Jur. kand. 
Jeanette arbetar sedan den 3 no-
vember som biträdande jurist på
Göteborgskontoret. Hon kommer
från notarietjänstgöring på Borås
tingsrätt och har dessförinnan
varit biträdande jurist hos
Wistrands Advokatbyrå. Jeanette
kommer att vara verksam med all-
män affärsjuridik, med särskild in-
riktning på hyresrätt och annan
fastighetsrätt samt processer. 
Jeanette behärskar polska och
danska.
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Advokatfirman Delphi

Katarina Gunnarsson, 27 år, bi-
trädande ju-
rist/Jur. kand.
Katarina anställ-
des den 22 sep-
tember 2008

och ingår i Delp-
his kompetens-
grupp
Corporate Finance. Hon kommer
närmast från studier vid Uppsala
universitet.  

Grant Thornton

Ulf Dahlberg, 29 år, skattekonsult.
Ulf Dahlberg är affärsjuridisk ma-
gister och Filoso-
fie magister i
företagseko-
nomi från Linkö-
pings universitet.
Anställdes den 1
september
2008, kommer
närmast från en tjänst som revisor-
sassistent på Grant Thornton. Ulf
arbetar som skattekonsult med in-
riktning mot ägarledda bolag.

Jennie Larsson, 26 år, skattekon-
sult. Jennie Larsson har en Kandida-
texamen i redovisning,
magisterexamen
i skatterätt från
Karlstads univer-
sitet. Anställdes
den 1 september
2008. Tidigare
har Jennie arbe-
tat på Skatte-
verket samt som föreläsare i
beskattningsrätt vid Karlstads uni-
versitet. Arbetar som skattekonsult
med placering i Karlstad.

Simon Areblom, 27 år, skatte-
konsult. Simon Areblom har en
Magisterexamen i avancerad skat-

terätt. Anställ-
des den 1 sep-
tember 2008,
kommer när-
mast från Skat-
teverket. Simon
arbetar som
skattekonsult med inriktning mot
ägarledda bolag.

Moll Wendén 
Advokatbyrå
Katerina Strömsholm, biträ-
dande jurist. 
Katerina anställ-
des den 20 ok-
tober och
kommer när-
mast från
Wistrand Advo-
katbyrå. Hon är
inriktad mot konkurrensrätt, EU-
rätt och offentlig upphandling. 

Carl Ekberg, advokat. Carl anställ-
des den 1 de-
cember 2008

och kommer
närmast från
Wistrand Advo-
katbyrå. Han är
inriktad mot fö-
retagsbeskatt-
ning, företagsöverlåtelser,
omstruktureringar, skattetvister
och löpande skatterådgivning.

Advokatfirma Lindhs
DLA Nordic
Ylva Holst, 25

år, biträdande
jurist. Ylva an-
ställdes den 1
november 2008

och arbetar
främst med
obeståndsrätt
och har tidigare varit trainee hos
Lindhs DLA Nordic.

Malin Thunberg McCann, 41 år, jurist.
Malin anställdes den 1 november 2008 och
kommer närmast från Nihlmark & Zacharoff
Advokatbyrå. Malin tillhandahåller strategisk
och juridisk rådgivning med särskilt fokus på 
utveckling, kommersialisering och försvar av 
immateriella rättigheter.

Zacco

PÅ LAGLIG VÄG

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 upp    drags-
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 
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Ett lagerbolag
från Bolagsrätt. 
Ett lagerbolag
från Bolagsrätt. 

Årets Julklapp.Årets Julklapp.
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RydinCarlsten 
Advokatbyrå

Hanna Tilus,
biträdande
jurist. Hanna
Tilus började
den 11 febru-
ari som biträ-
dande jurist
på RydinCarlsten. Hanna arbe-
tar med allmän affärsjuridik
med inriktning på immaterial-
rätt och har en Jur. kand. och
en fil. kand. i psykologi från
Stockholms universitet. Hanna
kommer från studier vid Stock-
holms universitet.

Sara Rydefjärd, biträdande 
jurist. 
Sara Ryde-
fjärd började
den 10 mars
som biträ-
dande jurist
på RydinCar-
lsten. Sara ar-
betar med allmän affärsjuridik
och har en Jur. kand. och en fil.
mag i nationalekonomi från
Stockholms universitet. Sara
kommer från en tjänst som 
notarie vid Länsrätten i Stock-
holms län.

Irina Svensson, biträdande 
jurist. Irina
Svensson bör-
jade den 1
september
som biträ-
dande jurist
på RydinCarls-
ten. Irina
kommer att arbeta med skilje-
förfaranden och tvister och har
tidigare arbetat på advokatbyrå
i Ryssland. 

Lulu Li, biträdande jurist. Xiaolu
(Lulu) Li bör-
jade den 
1 september
som biträ-
dande jurist
på RydinCarls-
ten. Lulu
kommer att
arbeta med allmän affärsjuridik
med inriktning på immaterial-
rätt. Lulu talar och skriver man-
darin och kommer från studier
vid Stockholms universitet.

Merit Persson, advokat. 
Advokat Merit Persson började
den 22 sep-
tember som
biträdande ju-
rist på Rydin-
Carlsten.
Merit kom-
mer främst

att arbeta med allmän affärsju-
ridik med inriktning på immate-
rialrätt. Merit har tidigare varit
verksam på annan advokatbyrå
samt arbetat som adjungerad
ledamot i Hovrätten för Övre
Norrland. Merit kommer när-
mast från en tjänst som paten-
trättsråd vid
Patentbesvärsrätten.

Johanna Christiansson, biträ-
dande jurist.
Johanna
Christiansson
började den 1
oktober som
biträdande
jurist på Ry-
dinCarlsten
och kommer att arbeta med all-
män affärsjuridik. Johanna har
tidigare arbetat vid Försäkrings-
kassan och avslutade nyligen
sin notarietjänstgöring vid Läns-
rätten i Stockholms län.

Petter Ingelshed, biträdande
jurist. Petter
Ingelshed
började den
16 oktober
som biträ-
dande jurist
på RydinCar-
lsten och
kommer att arbeta med allmän
affärsjuridik. Petter har en

Jur.kand. från Stockholms uni-
versitet och avslutade nyligen
sin notarietjänstgöring vid Ble-
kinge tingsrätt.

Caroline Cecchini, biträdande
jurist. Caro-
line Cecchini
började den
3 november
som biträ-
dande jurist
på RydinCar-
lsten och
kommer att arbeta med allmän
affärsjuridik. Caroline har en
Jur. kand. och ekon. kand. i före-
tagsekonomi från Stockholms
universitet och avslutade nyli-
gen sin notarietjänstgöring vid
Nyköpings tingsrätt.

Maite Eriksson, biträdande 
jurist. Maite
Eriksson bör-
jade den 3
november
som biträ-
dande jurist
på RydinCar-
lsten och
kommer att förstärka byråns
varumärkesavdelning. Maite har
en Jur.kand. från Lunds univer-
sitet och har tidigare arbetat på
Ericsson och Awapatent.

Bird & Bird

Mathilda Andersson, 25 år, 
biträdande ju-
rist. Mathilda
började som bi-
trädande jurist
på Bird & Birds
Stockholmskon-
tor i oktober
2008. Hon till-
handahåller juridisk rådgivning
inom immaterialrätt, bolagsrätt
och kommersiell rätt till nationella
och internationella företag och or-
ganisationer, främst inom IT- och
mediebranscherna. Hon kommer
närmast från Gozzo Advokater. 

Giovanni Gozzo, Senior Counsel.
Giovanni Gozzo
började på Bird
& Birds Stock-
holmskontor i
oktober 2008

som Senior
Counsel. Gio-
vanni har lång
erfarenhet av att lämna rådgivning
inom immaterialrätt, marknadsrätt,
konkurrensrätt och skiljedomsrätt,
både på en nationell och en inter-
nationell nivå. Inom immaterialrät-
ten tillhandahåller han alla typer av
IP-arbete inom upphovsrätt, varu-
märken, patent, mönsterrätt och
marknadsrätt, Han kommer när-
mast från Gozzo Advokater där
han var delägare.

Örjan Grundén, Senior Counsel.
Örjan Grundén
började på Bird
& Birds Stock-
holmskontor i
oktober 2008

som Senior
Counsel. Örjan
har lång erfa-
renhet av immaterialrättsliga tvis-
ter med särskild inriktning på
patentprocesser inom bl. a. läke-
medelsbranschen. Örjan är he-
dersmedlem i AIPPI och
ordförande i Stockholms han-
delskammares varumärkesnämnd.
Han kommer närmast från advo-
katbyrån Gozzo där han var delä-
gare.

Ragnar Lundgren, delägare. Rag-
nar Lundgren
kom till Stock-
holmskontoret
som delägare i
oktober 2008.
Ragnar har lång
erfarenhet av
att lämna råd-
givning inom immaterialrätt, licen-
siering, affärsjuridik och bolagsrätt,
både på en nationell och en inter-
nationell nivå. Inom immaterialrät-
ten tillhandahåller han hela
spektrat av IP-arbete inom patent,
varumärken, upphovsrätt,
mönsterrätt och marknadsrätt.
Ragnar kommer närmast från 
advokatbyrån Gozzo där han var
delägare.
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Moderna företagare
har kontoret med sig.

 Optimerad för mobil e-mail och dokumenthantering

 Turbo3G – snabbare internet

 Inbyggd GPS

 Säker dataanvändning

Nyhet. BlackBerry® Bold™ 9000 smartphone. 

Samtliga priser exklusive moms BlackBerry® Bold™ 9000 smartphone ingår vid tecknande av 3Business Max i 18 månader. Gäller användande i Sverige. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® och därtill 

relaterade varumärken, namn och logotyper tillhör Research In Motion Limited och är registrerade och/eller används i USA och i andra länder världen över. Används enligt en licens från Research In Motion Limited.

0 kr/mån vid tecknande av 3Business Max i 18 mån. 

 Välj till den BlackBerry maillösning som passar ditt företag.

Butikerna tre.se/bold 020-33 33 33



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. 




