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GOLFEN

Kändisadvokatens nya extraknäck

”JAG GRÄT 
I FYRA DYGN”
Sedan fortsatte Barbro Jönsson
kampen mot brottsligheten

”NU KOMMER
TRANSAKTIONERNA”
Storbyråerna har fått nytt hopp

FRAMTIDENS 
FASTIGHETSAFFÄRER

TOPPOLITIKER 
VILL FÖBJUDA
SJÖJUNGFRUR

LYX PÅ RÄLS 
I SYDAFRIKA

BILDEXTRA



119 gram och 
 tonvis med körglädje. 
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Som första premiumbil i mellanklassen klarar nya Audi A4 2.0 TDIe miljöbilskraven. Utan att låta 
körglädjen gå förlorad. Genom en rad tekniska förändringar som t ex förbättrad aerodynamik, 
start-stop-system, bromskraftåtervinning, optimerad motorstyrning och växlingsindikator går 
bilen under 120 g/km. Förbrukningen håller sig på 0,46 l/mil vid blandad körning. Trots den låga 
förbrukningen utvecklar den 136 hk starka motorn hela 320 Nm redan från 1750 varv/min.  
På Audi.se kan du läsa mer om det senaste i den tekniska evolutionen. Välkommen.

Nya Audi A4 2.0 TDIe ca 276.500 kr. Leasing: 1.585 kr/mån*. Förmånsvärde: 1.850 kr/mån**.

Audi_Legally-Yours_420x297_A4-TDIe.indd   1 09-09-08   16.07.21



Designklassiker
Hos Svenssons i Lammhult hittar du möbelklassikerna som 
är formgivna av vår tids allra bästa designers. Det är tidlösa 
möbler av hög kvalitet som åldras vackert.

Besök oss i Lammhult eller Göteborg, beställ på 0472-48700 
eller titta in i vår webbutik på www.svenssons.se. 

Under hösten öppnar vi ny möbelbutik i Sickla 
Köpkvarter i Stockholm. Välkomna!

Bruno fåtölj
Mats Theselius, Källemo
svart, brun eller naturell
kärnläder
20.600 kr

CH_24 stol

Hans J Wegner, Carl Hansen & Son

olika färger, fl ätad sits

Jättepaddan fåtölj
Carl Malmsten, Sjögrens
olika tyger
kampanjpris från 21.430 kr 

Superellips bord
Bruno Mathsson

Bruno Mathsson Design
olika storlekar
vit laminat

Pernilla 69 fåtölj och pall
Bruno Mathsson, Dux
i tyg Flax inklusive pall

Cinema fåtölj och pall
Gunilla Allard, Lammhults
krom och svart läder

 
 

Flower Mono bord
Christine Schwarzer, Swedese
olika storlekar och färger
från 4.100 kr

Sarfatti 2097 ljuskrona
Gino Sarfatti, Flos
olika storlekar
krom eller mässing

Pilaster hylla
John Kandell, Källemo
olika träslag och färger
vårt pris från 4.100 kr 

Farmor fåtölj
Carl Malmsten, Sjögrens
olika tyger eller läder

901 vagn
Alvar Aalto, Artek
svart eller vit skiva
vårt pris 14.900 kr 

Snö byrå
Jonas Bohlin/Thomas Sandell, Asplund
olika modeller



BUTIK STOCKHOLM
Sickla Köpkvarter

– öppnar i oktober

BUTIK LAMMHULT
Jönköpingsvägen 4

Telefon: 0472-487 00

Öppettider:

måndag–fredag 10–18

lördag–söndag 11–16

BUTIK GÖTEBORG
Järntorget 2 

Telefon 031-704 77 60

Öppettider:

måndag–fredag 10–18

lördag 10–16

söndag 11–16

www.svenssons.se
Handla dygnet runt!

Fritt levererat vid köp över 5 000 kronor
Så här lite kostar det dig att få möbler och 
inredningsdetaljer levererade inom Sverige:

Inbärning, montering och omhändertagande av 
emballage ingår när vi kör med egna möbelbilar.För fullständiga köp- och leveransvillkor, se www.svenssons.se.

Fritt  hem!
gäller vid order 

Lilla Åland stol
Carl Malmsten, Stolab
olika färger
från 1.930 kr

PH 50 pendel
Poul Henningsen, Louis Poulsen
olika färger

Tree
rockhängare
Michael Young/

Katrin Petursdottir

Swedese
olika modeller 
och färger
vårt pris från 2.690 kr 

Jetson fåtölj
Bruno Mathsson, Dux
olika färger och läder
från 17.900 kr

Amy 62 skänk
Anne Krook, Horreds
vit med olika träslag

172 pendel
Poul Christiansen, Le Klint
olika storlekar
från 2.210 kr

Lamino fåtölj
Yngve Ekström, Swedese
olika träslag, fårskinn, läder eller tyg
vårt pris från 7.390 kr
tillhörande pall vårt pris från 2.890 kr 

Status king fåtölj
Gustaf Axel Berg

Bröderna Anderssons
tyg eller läder

String hylla
Nisse Strinning

String
olika träslag
olika kombinations-
möjligheter

Eva fåtölj
Bruno Mathsson

Bruno Mathsson Design
bok med ljus, mörk eller svart 
sadelgjord
vårt pris 7.390 kr 

AJ golvlampa
Arne Jacobsen 

Louis Poulsen
olika färger



EFG Life är ett dotterbolag till EFG Bank. EFG Life erbjuder långsiktig pensions- och kapitalförvaltning i individuellt anpassade försäkringar. EFG Bank är specialiserad 
på kapitalförvaltning inom områdena private-banking och instutitionell förvaltning. Banken utgör en del av EFG international med 55 kontor i över 30 länder och 
huvudkontor i Zürich. www.efgbank.se

Nyttjar du fördelarna med 3:12-reglerna ?
 EFG Life har skapat en pensions- och försäkringsplan som förbättrar både ditt  
 försäkringsskydd och ditt långsiktiga sparande. 

3:12-Pension

Fördelar med EFG 3:12-Pension: 
 skattefri pension  
 fria investeringsregler 
 flexibel sparpremie 
 sjukförsäkring baserad på såväl tjänste- som  

 kapitalinkomster 
 utbetalningar till efterlevande med såväl 

 engångsbelopp som periodiserade belopp  
 förbättrad premiebefrielse

Vill du veta mer  ? 

Kontakta din försäkringsförmedlare 
eller EFG Life på tfn: 08-555 09 440, 
eller e-post: life@efgbank.se



RESA

Lyx-expressen
Följ med på resa mellan 

Kap-staden och Pretoria 

med exklusiva Rovos Rail.

PORTRÄTT

Livet efter attentatet
Barbro Jönssons hus förstördes i ett attentat

för två år sedan. Ändå fortsätter hon kampen

mot de kriminella mc-gängen. I Legally yours

kritiserar hon domstolarnas hantering av den

organiserade brottsligheten:

”Domare är ofta så angelägna om att vara

opartiska att de i vissa lägen blir partiska till

de här busarnas förmån ” säger hon.

A KT U E L LT   |   PE NGA R   |   L I T T E R AT U R   |   V I N   |   M AT  

K R I ST I NA  L I D E HO R N   |  E L I SA B E T  F U R A   |   PÅ  L AG L IG  VÄG   

det har bara gått ett år sedan
Lehman Brothers föll – och affärs-
byråernas tillvaro skakades om i
grunden. Under hela 2000-talet
hade de varje år kunnat se intäk-
terna växa i en rekordartad hög-
konjunktur. Transaktioner med
budgivning, controlled auctions,
gjorde det möjligt för allt fler by-
råer att ta del av de största upp-
dragen. 

”Det var rentav så att klienter
hade svårt att hitta byråer som
hade utrymme för att ta på sig de
största uppdragen” minns Linkla-
ters förre managing partner Rolf
Johansson.

men det senaste året har byrå-
erna i stället fått leta sig fram i ett
bistrare ekonomiskt klimat. Upp-
sägningar och lönesänkningar har
varit vanliga, framförallt i USA
och Storbritannien. Satsningar på
obestånd och tvister har inte kun-
nat kompensera den minskade
transaktionsmarknaden. Och pes-
simismen har varit stor. För ett år
sedan trodde ingen på en snabb
vändning. 

men under sommaren har nå-
gonting hänt. De byråledare som
Legally yours talat med konstate-
rar samtliga att de ser en ljusning.
Ingen vill visserligen utmåla
någon ny guldålder, men åt-
minstone en av dem har fått för-
frågningar om att biträda i
samband med controlled auc-
tions. 

DRÖMMEN
OM EN NY
GULDÅLDER

CHEFREDAKTÖR

PETER JOHANSSON

telefon 070–620 39 39

e–post peter.johansson@blendow.se
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AKTUELLT

”Det verkar vara 
grejer på gång”
Storbyråernas ledare 

hoppas på en vändning.
BILDEXTRA

Glada golfare
Konkurrensen om topplat-

serna var hård när den

tredje upplagan av Jurist-

golfen avgjordes i slutet av

augusti.

52

78

38

8

22
REPORTAGE

I kulisserna
Som enda medium var Legally

yours med när Leif Silbersky

infriade sin barndomsdröm

– att jobba på en cirkus.
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i samband med finanskri-
sen slungades de internatio-
nella advokatbyråerna in i
sin värsta kris någonsin. När
transaktionerna upphörde
tvingades branschen till ra-
dikala förändringar. I USA
och Storbritannien märktes
detta allra tydligast. Under
en enda dag i början av
februari sades sammanlagt
800 personer upp från ame-

rikanska advokatbyråer. Och
nedskärningarna fortsatte
under resten av våren. Även
i Sverige har flera byråer
fatta det tidigare tabube-
lagda beslutet att göra sig av
med personal.

krisen kom efter många års
oavbrutna framgångar.
Transaktionsmarknaden
växte stadigt under den
långa högkonjunkturen. By-
råerna vande sig vid att
varje år kunna redovisa nya
omsättningsrekord. Rolf Jo-
hansson, tidigare MP på
Linklaters, numera fristå-
ende advokat, konstaterar:

– Vi såg en lång period
av enormt många, och stora,
transaktioner. Det var lätt
att ta betalt och det fanns
hur mycket som helst att
göra därute.

Volymfokuserade affärer
blev allt vanligare.

– Många byråer utveck-
lade toppiga strukturer med
få delägare och många biträ-
dande jurister. Det var ren-
tav så att klienter hade svårt

att hitta byråer som hade ut-
rymme för att ta på sig de
största uppdragen.

Förra räkenskapsåret
sprängde Vinge miljardval-
len med en årsomsättning
på  dryga miljarden kronor.
Finanskrisen har satt tydliga
spår, hittills i år ligger om-
sättningen cirka tio procent
lägre, meddelar byråns Ma-
naging Partner Michael
Wigge:

– Men nu ser vi tecken
på att det börjar röra på sig.
Aktiviteten på förvärvssidan
har ökat. Bland annat har vi
fått förfrågningar om att
medverka vid controlled
auctions. Den verksamheten

För ett år sedan hamnade advokatbranschen

i sin värsta ekonomiska kris någonsin. Nu

längtar byråerna efter en vändning. Och

många ser redan en ljusning.

– Det pirrar lite grann. Det verkar vara 

grejer på gång, konstaterar Lindahls Anders

Nilsson.

Byråerna 
tror på 
bättre tider

Rolf Johansson, tidigare MP på
Linklaters, 

– Vi såg en 
lång period

av enormt många,
och stora, transak-
tioner. 
’’

Michael Wigge, Managing 
Partner, Vinge

Nu ser vi
tecken på

att det börjar röra
på sig. Aktiviteten
på förvärvssidan
har ökat. 

’’

8 Legally yours  |  4  |  2009



Ännu vet vi inte om det
här bara är en tillfällig

ljusning’’
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var i princip helt död före
sommaren. Vi räknar med
att årets omsättning hamnar
i nivå med hur vi låg 2007.

Även Stefan Brockers
Mannheimer Swartling
gjorde rekordresultat förra
året,1,2 miljarder kronor. I
år räknar man med att om-
sättningen blir omkring tio
procent lägre.

– Affärerna har funnits
hela tiden, nu ser vi att det
även finns finansieringar till
dem.

Per Nyberg, managing
partner för Linklaters nor-
diska verksamhet, finner
flera förklaringar:

– Gapet har minskat
mellan vad köparna är be-
redda att betala och det pris
som säljarna hoppas på. Ju
längre in vi kommer i låg-
konjunkturen, desto bättre
bild har man av de förutsätt-
ningar som krävs för att det
ska bli en affär.

Joakim Edoff, Setterwalls:
– Intresset och viljan att

genomföra förvärv har helt
klart ökat under den senaste
tiden, men från relativt låga
nivåer, och då framförallt
bland industriella parter.
För vår del har det hittills i
år gått bra över hela linjen,

dock med undantag för
publik M&A och andra rik-
tigt stora transaktioner.

någon rekyl tillbaka till
de senaste årens nivåer är
det ingen som förväntar sig. 

– Ännu vet vi inte om
det här bara är en tillfällig
ljusning. Det finns många
fundamenta som inte är på
plats. Skuldsättningsgraden
är stor i den globala ekono-
min, liksom produktionsö-
verskottet. Vi kommer inte
att få tillbaka till den trans-
aktionsmarknad som fanns
före finanskrisen, säger Ste-
fan Brocker.

Joakim Edoff, vd för Set-
terwalls:

– På den allmänt oroliga
marknaden kan oväntade
händelser få drastiska kon-
sekvenser. Hur företagens
tillgång till kapital från ban-
kerna utvecklar sig har själv-
fallet avgörande betydelse,
inte minst inom M&A

klienternas krav har
skärpts konstaterar Anders
Nilsson på Lindahl:

– Nu diskuteras transpa-
rens och ersättningsmodel-
ler på ett helt annat sätt än
vad de gör i en fantastisk
högkonjunktur.  

I vintras gick hans byrå
ihop med RydinCarlsten.
Det närmaste målet är att 
nå över en halv miljard 

kronor i årsomsättning. 
– Det kommer vi med sä-

kerhet att göra, och det med
marginal. Vid halvårsskiftet
hade vi kommit mer än
halvvägs.

Rolf Johansson tror att
finanskrisens effekter blir
långvariga:

– Det är viktigt att hålla
fast vid sin byrås strategi,
men anpassa den efter de
nya förutsättningarna. Att
vända kappan efter vinden,
däremot, det är farligt. De
byråer som nu, till exempel,
bygger upp obeståndsavdel-
ningar, de kommer att miss-
lyckas. De som hela tiden
specialiserat sig på konkur-
ser och som nu fått sin hög-
konjunktur, de kommer att
vara starka.

nyckeln till framgång

ligger hos ledningen.
– De byråer som förmår

visa gott ledarskap kommer
att hantera lågkonjunkturen
ganska bra, andra kommer
att hantera den katastrofalt.
Nyckeln är att informera om
vilka förändringar som kan
bli nödvändiga, då får man i
längden medarbetare som
känner sig trygga i organisa-
tionen.

Stefan Brockers Mannheimer
Swartling. 

– Affärerna 
har funnits

hela tiden, nu ser
vi att det även
finns finansie-
ringar till dem.

’’
Per Nyberg, managing partner,
Linklaters.

– Gapet har
minskat

mellan vad kö-
parna är beredda
att betala och det
pris som säljarna
hoppas på.

’’
Joakim Edoff, Setterwalls.

Intresset
och viljan

att genomföra för-
värv har helt klart
ökat under den
senaste tiden,

’’
Anders Nilsson, Lindahl.

– Nu disku
teras trans-

parens och ersätt-
ningsmodeller på
ett helt annat sätt
än vad de gör i en
fantastisk hög-
konjunktur.  

’’
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– en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer

Gernandt & Danielsson är en av Sveriges mest välrenommerade och 
högst rankade advokatbyråer enligt branschmätningarna Commercial 
Law, Chambers Global, Legal 500, Affärsvärlden och Merger Market. 
Genomgående lovprisas byråns skickliga juristers förmåga att hantera 
stora och komplexa transaktioner och tvister.

Vill du veta mer? Besök oss gärna på www.gda.se.
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åven fastighetstransaktio-
nerna tvärnitade i samband
med finanskrisen. Under
högkonjunkturen 2001 till
2008 utvecklades området
till ett av affärsbyråernas
mest lönsamma. Och genom
auktionsförfaranden invol-
verades en lång rad byråer i
varje affär. Rolf Johansson,
som under sina år på
Linklaters var en av Sveri-
ges ledande experter på om-
rådet tror inte att det här
förfarandet kommer till-
baka, åtminstone inte i
samma stora skala:

– Köparna har ledsnat
på att bränna en massa
pengar utan att få ut någon-
ting av det. Säg att det är
fyra finalister inblandade i
budgivningen i en control-
led auction, alla är de bi-
trädda av en advokatbyrå.
Ofta fanns det även byråer
involverade även på den 
finansiella sidan kring alla
parter, säljare och budgi-
vare. Det var ofta frustre-
rande för potentiella köpare

att lägga ner så mycket
pengar på enorma transak-
tioner som sedan inte blev
av.  Investerar man samma
summor i en traditionell
transaktion så aktiverar
man kostnaderna men för
de flesta budgivarna fanns
ju inga sådana möjligheter.

Det senaste året har få
stora fastighetstransaktio-
ner ägt rum.

– Den sista riktigt stora
var försäljningen av

De stora fastighetstransaktionerna upphörde

i och med finanskrisen. Bedömare tror att

även den marknaden kan lossna. Men guld-

åren lär inte komma tillbaka.

”Köparna har ledsnat
på att bränna
en massa pengar”

Den sista
riktigt

stora var försälj-
ningen av Vasa-
kronan förra
våren. Jag tror 
att marknaden
kommer igen på
tre – fyra års sikt 

’’

FASTIGHETSTRANSAKTIONERNA FÖRÄNDRAS

f
o

t
o

: 
s
c

a
n

p
ix



Legally yours  |  4  |  2009 13www.legally-yours.se

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

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
E-post info@bolagsratt.se  www.bolagsratt.se  

Köp ett lagerbolag av oss idag. Under dagen 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 

Lagerbolag
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Vasakronan förra våren. Jag
tror att marknaden kommer
igen på tre – fyra års sikt,
men då på en mer normal
nivå. Och perioden 2001 till
2008 var inte normal.

Anders Nilsson, MP på
Lindahl, har dock redan sett
tecken på ökad aktivitet
inom fastighetssektorn. Om-
rådet är ett av byråns priori-
terade inför hösten.

– När konjunkturen vän-
der finns ett uppdämt in-
tresse för fastighetsaffärer.
Där satsar vi lite extra. Jag
tror att vi kommer få se en
del intressanta fastighet-
stransaktioner framöver.

Fastighetsexperten Willy
Wredenmark, analytiker på
tidningen Fastighetsvärl-
den:

– Sedan marknaden tvär-
nitade har många affärer
spruckit, nästan alla är av-
hängiga finansiering. Inve-
sterarna tvekar just nu. De
väntar in marknaden. 

Även han tror på en
vändning redan under hös-
ten.

– Det är inte lika bottenfru-
set längre. Successivt vänjer
sig aktörerna vid en ny pris-
nivå. 

Tidigare föredrog säl-
jarna  paketförsäljningar, för
att minska riskerna i en-
skilda fastigheter.

– Men nu kommer det
inte längre vara möjligt att
sälja stora portföljer med
spridda bestånd. Fokus
kommer ännu tydligare att
ligga på kvalitet.

– Och lånefinansierade
aktörer får en mer eller
mindre omöjlig uppgift att
köpa något. Jag utesluter
inte heller att vi snart ser en
konsolidering på markna-
den.

När konjunkturen vänder finns 
ett uppdämt intresse för fastig-

hetsaffärer. Där satsar vi lite extra. Jag
tror att vi kommer få se en del intres-
santa fastighetstransaktioner 
framöver.

’’

– Det är inte
lika botten-

fruset längre. 
Successivt vänjer
sig aktörerna vid
en ny prisnivå. 

’’
www.legally-yours.se
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amerikanska toppolitiker
har presenterat ett förslag
om att förbjuda hybrider
mellan djur och människor.
Initiativtagare är senatorn
och förre presidentkandida-
ten Sam Brownback, repu-
blikan från Kansas, som
tidigare försökt förbjuda all
användande av kloning av
människor. Brittiska fors-
kare har nyligen fått till-
stånd att korsa DNA från
människor och kor, med
syfte att få fram nya stam-
celler.

Sammanlagt 20 senato-

rer står nu bakom kravet på
att förbjuda sådan forsk-
ning i USA. Sam Brown-
back är mycket kritisk mot
en framtid där korsningar
mellan djur och människor
kan framställas i laborato-
rier:

– Lagförslaget är både fi-
losofiskt och praktiskt och
berör essensen av vad det
innebär att vara människa,
kommenterar han för ame-
rikanska nyhetsbyråer.

En liknande lag har
redan klubbats igenom i
Louisiana.

den dåliga ekonomin har
inneburit lågkonjunktur för
amerikanska skilsmässoad-
vokater.

Allt fler amerikanska par
struntar i skilsmässa för att
deras omkostnader som
singlar helt enkelt skulle
vara högre än i ett förhål-
lande. Utvecklingen innebär
färre uppdrag – och lägre

intäkter – för skilsmässoad-
vokaterna.

– Jag har aldrig sett
något liknande, och då har
jobbat med det här i 26 år,
anförtror advokaten Marc F
Greene tidningen Connec-
ticut Law Tribune.

En följd blir att fler ad-
vokater breddar sina verk-
samhetsområden. 

brittiska myndigheter

varnar nu för att juristyrket
har blivit socialt exklude-
rande.

Enligt en utredning, som
leds av förre hälsoministern
Alan Milburn, kommer de
flesta jurister som är födda
på 1970-talet och framåt
från familjer med en in-
komst långt över genoms-
nittet. Jämför man med
jurister födda på 1950-talet

så är bilden mer diversifie-
rad. Tydligast märks den
här utvecklingen bland do-
mare och domstolsadvoka-
ter. Enligt utredningen är
jurister och läkare de yrken
där denna utveckling är
mest tydlig.

Alan Milburn beskriver,
enligt tidningen The
Lawyer, stämningen i bran-
schen som en ”closed shop”.

FÄRRE UPPDRAG FÖR ADVOKATER

österrikisk forskning

visar att hundar har en in-
tuitiv känsla för rätt och fel.
Ett antal hundar fick utföra
kommandot ”räcka tass”. Till
att börja med utförde samt-
liga hundar detta med gott
humor, men sedan en av
dem belönats med mat för

sin insats så blev de övriga
snart mindre tjänstvilliga.

”Hundarna reagerar ne-
gativt när de upplever sig
bli orättvist behandlade”, en-
ligt Friederike Range, fors-
kare vid universitetet i
Wien.

Rättskänsla?FORSKARE: 
HUNDAR HAR RÄTTSKÄNSLA

TOPPOLITIKER VILL 
FÖRBJUDA SJÖJUNGFRUR

ANDE STÄMS FÖR 
TRAKASSERIER
en ond ande har dragits
inför domstol i Saudiara-
bien, anklagad för stöld och
trakasseri, enligt BBC News.

En familj som hävdar att
andeväsendet bosatt sig i
deras hus anklagar den för
att ha hotat dem, kastat sten
och stulit mobiltelefoner.
Därför ska de ha tvingats
lämna sin bostad. En famil-
jemedlem, som vill vara
anonym, berättar för BBC:

”Vi började höra kons-
tiga ljud. Först en kvinno-
röst, sedan en mansröst.
”Lämna huset” krävde de”.

En lokal domstol i staden
Medina uppger att de nu
försöker verifiera uppgif-
terna ”trots de uppenbara
svårigheterna”.

JURISTYRKET - BARA FÖR RIKA
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en 15 mars trädde en ny
lag om åtgärder mot pen-
ningtvätt och finansiering
av terrorism (PTL) i kraft.

Lagens syfte är bland annat. att man
vill, försvåra kriminell verksamhet,
skydda allmänheten mot terrordåd
och upprätthålla allmänhetens förtro-
ende för det finansiella systemet och
den finansiella marknaden.

Den nya lagen blir tillämplig på
fler aktörer än den tidigare och omfat-
tar nu också uttryckligen fastighet-
smäklare som räknas som en
verksamhetsutövare enligt PTL

de nya reglerna kan få märkliga
konsekvenser för fastighetsmäklarna
och innebär bland annat att en fastig-
hetsmäklare som finner att något
misstänkt föreligger och därför
tvingas avstå från att fortsätta sitt
uppdrag inte kan tala om anledningen
till avståendet. Uppdragsgivaren upp-
fattar antagligen handlandet som un-
derligt, vilket torde kunna vara
menligt för mäklarens anseende
bland presumtiva uppdragsgivare.
Mäklare ska dessutom vidta kontrol-

låtgärder enligt PTL, men man kan
fråga sig hur ofta en mäklare träffar
på en penningtvättssituation.

I 2007 årsrapport från Finanspoli-
sen anges att ingen av de 6 100 regi-
strerade fastighetsmäklarna som
Finanspolisen har identifierat har rap-
porterat misstänkt penningtvätt
under 2007. Det borde ha inträffat
några misstänkta fall av bulvanköp
eller kunder som vill betala delar av

köpet i kontanter. Kanske håller sig
dessa köp utanför de seriösa mäklar-
nas vardag?

Men man kan inte dra slutsatsen
att detta visar att mäklarnas delta-
gande i det många gånger omständ-
liga bekämpandet av penningtvätt och
finansiering av terrorism är onödig.

Genom att utnyttja en fastighet-
smäklares tjänster kan nämligen den

Genom att utnyttja en fastighetsmäklares 
tjänster  kan nämligen den som vill tvätta

pengar göra det svårare att spåra pengarnas brotts-
liga ursprung. 

PER HENNING GRAUERS
universitetslektor vid Malmö högskola. Expertkommentator BlendowLexnova 

EXPERTKOMMENTAR |  FASTIGHETSRÄTT

’’

D

för att bekämpa penningtvätt

En fastighetsmäklare kan komma att behöva avstå från ett

uppdrag utan att tala om anledningen för kunden.   

– Det är en märklig konsekvens av den nya regleringen

och negativt för mäklarens anseende bland presumtiva kun-

der, skriver Per Henning Grauers, fastighetsrättslig expert.

som vill tvätta pengar göra det svårare
att spåra pengarnas brottsliga ur-
sprung. Upplägget för penningtvätt
kan vara mer eller mindre komplice-
rat. Det handlar inte bara om kontanta
transaktioner, utan även om köp eller
försäljningar som inte kan förklaras
utifrån vad som är känt om kundens
ekonomiska ställning eller vad som
kan ses som affärsmässigt motiverat.

Fastighetsmäklare
får större ansvar



www.KilpatrickStockton.se

JURIDIK TILL ER TJÄNST

Kilpatrick Stockton är en amerikansk advokatbyrå som startade 1874. 
Stockholmskontoret öppnade 2001 och tillhandahåller rådgivning 
och affärsjuridiska lösningar.

 Vi är rutinerade men gör inget på rutin. Vi är personliga och 
lyhörda, allt för att din verksamhet ska utvecklas tryggt. Ring oss 
på 08-505 646 00 om du vill veta vad vi kan göra för din framtid.
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KRISTINA LIDEHORN

LEGALLY  K RÖN I K A

jobb Chefsjurist på TV4   |   ålder 35   |   senaste lästa bok Shantaram av Gregory David Roberts
senaste dvd-box Damages, säsong 1 |   senaste film Revolutionary Road |   senaste tv-serie So you
think you can dance, Kanal 5

n av mina främsta levnadsregler är att man
måste våga vara livrädd annars utvecklas man
inte. Det är klart att man inte konstant ska gå
omkring och vara skräckslagen, jag menar snarare

att aldrig banga på en utmaning som känns för svår eller
för obehaglig. Finns det något bättre än känslan av att ha
presterat något som man aldrig trodde att man skulle
klara? Om jag inte hade vågat, vad hade jag då upplevt och
vem hade jag idag då varit?

ett exempel är att skriva den här krönikan. När jag
fick frågan för sex år sedan var min naturliga instinkt ett
klockrent ”nej”. Jag kan ju inte skriva. Jag är ju en verbal
person som gillar att snacka och inte någon skribent. Hur
skulle det bli? Att dessutom skriva i en tidning riktad till
språknördar som ser ett felaktigt komma på långt avstånd,
inte en chans att jag utsätter mig för det. 

Lägg till den kritiska inställningen som jurister har till
det mesta så förstår ni hur oerhört oattraktivt det kändes
att skriva i ett nytt magasin för jurister. Att utsätta sig för
det vore vansinne när man inte känner sig trygg med språ-
ket. Jag tror det mest skrämmande var att jag inte tyckte
att jag hade hittat mitt eget språk. 

Det går ju inte att skriva krönikor som man skriver in-
lagor och någon övning på att skriva ”normalt” – vad det
nu innebär – har man ju inte efter juristlinjen och advokat-
byrå. Men vilken fantastiskt positiv upplevelse det har
varit. Jag har fått kontakt med så många människor tack
vare tidningen och vilken ventil det är att få skriva fritt.
Att kunna bara pysa ur sig allt man är upprörd över eller
funderar kring utan att någon säger emot. Fantastiskt!

jag tror att vi jurister behöver öva på att vara livrädda
mer än andra. Vi är så skolade i att identifiera risker, hålla
oss till bestämda regler och att undvika felsteg på olika sätt
så att vi som personer blir lite hämmade. Det är klart att
det finns undantag men spontanitet, riskbenägenhet och
viljan att beträda ny mark eller driva förändring är väl
kanske inte våra starka sidor? 

Tänk vad ofta man stöter på tillfällen eller möjligheter
som man önskar att man vågade hoppa på och där andra
litar på att man kan men man vågar inte. Man vet vad man
har men inte vad man får… 

När jag lämnade advokatbyrån för att starta egen kon-
sultverksamhet så var det också förenat med en stor rädsla.
Klarar jag mig själv? Kan jag något? Har klienterna förtro-
ende för mig även utan den fina advokattiteln och det an-

Våga vara livrädd

E



rika kontoret? Vågar jag anställa personal och ha ansvar för
andras liv? 

Det finns ett amerikanskt ordspråk som jag verkligen
tror stämmer – ”Jump, and the net will appear”. Det är inte
förrän efter man har tagit ”the leap of faith” som fram-
gången eller vägen framåt visar sig. Och det kanske är själv-
klart. Annars skulle det väl inte vara så obehagligt att ta
personliga eller professionella risker och vandra utanför
den tryggt utstakade stigen. Det brukar alltid hjälpa att
fråga sig, ”vad är det värsta som kan hända”? Om svaret inte
är ”döden” så är det väl inte hela världen. Misslyckanden
och att få skämmas lite inför andra är bara bra för att stärka
oss och göra oss till mer komplext sammansatta människor. 

Hur intressant är en person som aldrig lärt sig hantera
misslyckanden, motgångar eller avvisanden? 

en annan skräckinjagande upplevelse var när jag blev
utmanad att lämna mitt telefonnummer till en supersnygg
kock som jag spanat in under några månader. Mina vänner
hade tröttnat på att gå till samma lunchställe en hel vår och

sommar och utmaningen var jag ju tvungen att ta med
tanke på min främsta livsregel som jag gärna prackar på
mina vänner. Det var oerhört obehagligt och jag rodnar
fortfarande när jag tänker tillbaka på händelsen. Varför ut-
satte jag mig för det, risken att bli utskrattad och ratad?
Men vilken tur att jag antog den utmaningen. Den snygge
kocken och jag är gifta idag!

Om några veckor ska vi ha vårt första barn och räddare
än så har jag aldrig varit. Då är det skönt att veta att det
finns ett direkt samband mellan rädslans storlek – utmanin-
gens storlek – och belöningen – den personliga utvecklingen.

Longines – stolt sponsor till 
det svenska alpina landslagetFör information om återförsäljare, ring 08 681 18 28
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Tänk vad ofta man stöter på 
tillfällen eller möjligheter som

man önskar att man vågade hoppa på
och där andra litar på att man kan
men man vågar inte. 
’’
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Domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Strasbourg
e-mail  Elisabet.Fura-Sandstrom@echr.coe.int 

ELISABET FURA

LEGALLY | KRÖNIKA

Rötmånaden har
också sin charm

adoff har dömts till 150 års fängelse,

Sverige tog över ordförandeklubban i EU,
Robin Söderling förlorade (igen) mot Roger
Federer, runt om i Europa kämpar regeringar

för att hantera finanskrisens effekter utan att förlora väl-
jarsympatier inför stundande val och i Ryssland förlorar
omkring 400 000 (60 000 enligt regeringen) anställda job-
bet då samtliga kasinon stängs genom ett beslut fattat på
högsta ort. 

Moskvas borgmästare har utlovat att Rysslands huvud-
stad kommer att vara kliniskt rent från spel och dobbel
den 1 juli, då den nya lagen trädde i kraft. De oppositionel-
las protester i Iran har flyttats från första sidan för att ge
plats åt spekulationer kring Michael
Jacksons död. VM i friidrott har avslu-
tats i Berlin med spekulationer kring
en av de framgångsrika tävlandes
könstillhörighet och det försvunna far-
tyget Arctic Sea återfanns efter en
massiv militär insats från Ryssland va-
refter såväl kapare som besättning för-
hörs på en av de bäst bevakade
militära baserna i landet.

det är en konstig värld vi lever i.

Även om man skulle vilja så är det
svårt att värja sig mot ett ständigt flöde
av ”nyheter”. Vi är uppkopplade hela tiden och information
når oss blixtsnabbt oavsett var vi befinner oss. Informatio-
nen färgas visserligen mer eller mindre av var vi befinner
oss. 

Här i Europas mitt är det inte mycket från Sverige som
tränger igenom det mediebrus som skapas av Obama, Sar-
kozy och Merkel. Men Pirate Bay-domen och Robin Söder-
ling klarade det. 

Att Sverige är ordförande i EU rapporteras också, lite
pliktskyldigast, kan jag tycka. Spanien verkar redan ha
tagit ledningen eftersom ”Sveriges ordförandeskap ändå
bara är en transitperiod” som en spansk vän förklarade för
mig. 

Det är inte lätt att vara liten.

flygkatastrofer, bränder och fotbollsresultat rapporte-
ras i ”realtid” och stort blandas med smått. Prinsessförlov-
ningar skapar rojalistisk yra som verkar smitta över
nationsgränserna, precis som svininfluensan. Mängden av
information tillsammans med tillgängligheten gör att det
blir allt svårare att vaska fram det som är nyttigt och nöd-
vändigt från det som är onödigt och kanske rentav skad-
ligt. Självklart vill ingen tillbaka till ett samhälle där
information var förbehållen ett privilegierat fåtal och där
majoriteten hölls i okunnighet om det mesta. Fri tillgång
till information med ett fritt utbyte av åsikter är ju själva
grundvalen för demokrati och mänskliga rättigheter. 

men det finns all anledning att då
och då fundera på hur urvalet görs och
vad det är som avgör att en nyhet ”går
igenom” och får stor plats i media
medan annat som är minst lika bety-
delsefullt förbigås med tystnad. Det
uppskruvade tempot gör att det blir
allt mindre plats för analys och efter-
tanke medan utbytet av nyheter blir
allt mer likriktat. 

Här i Frankrike är det riktigt svårt
att se vilka tv-kanaler som är public
service eftersom de blivit förvillande
lika de kommersiella kanalerna. Det är

sorgligt och någon borde göra något åt det. Men nu orkar
vi inte riktigt bry oss för nu njuter vi ännu av sommaren
som dröjer sig kvar lite till samtidigt som vi kämpar oss
tillbaka till de dagliga rutinerna vi hade före semestern. 

från mitt perspektiv i Strasbourg i hjärtat av Europa är
det svårt att inte ständigt längta efter nordisk sommar. Lju-
set, naturen, friheten, lugnet – allt får ett vackert skimmer
över sig med nostalgiska övertoner av barndomens oänd-
liga somrar. 

Under sommaren får vi äntligen släppa taget om varda-
gen, ta ett djupt andetag, glömma plikter och umgås med
nära och kära. Men allting har sin tid och rötmånaden har
också sin charm, intalar jag mig.  

M
strasbourg augusti 2009

Här i Europas mitt
är det inte mycket

från Sverige som tränger
igenom det mediebrus
som skapas av Obama,
Sarkozy och Merkel. Men
Pirate Bay-domen och
klarade det. 

’’
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Från planändring 
till fastighetsköp

Under mer än 60 år har vi framgångsrikt hjälpt våra klienter med deras fastighetsrätt.
Med det senaste i teknikväg arbetar våra advokater idag kontinuerligt med alla typer av
fastighets- och miljörättsliga frågor. Kostnadseffektiv rådgivning är och förblir vår ledstjärna
i dessa sammanhang. Bland våra återkommande uppdragsgivare finns börsnoterade
bolag, ägarledda företag, statliga verk och många av Sveriges största privata markägare.
Om du vill avyttra, förvärva eller förädla fastigheter kan du med förtroende vända dig 
till Lindskog Malmström.

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

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

  
den svenska medlemmen i
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”Inget av 
det liv 
jag hade
finns kvar”

BARBRO JÖNSSON: 

AV PETER JOHANSSON | FOTO JONTE WENTZEL

Attentatet mot hennes bostad förändrade livet för
åklagaren Barbro Jönsson. Hon fick sluta sitt jobb,
flytta till en ny stad och tvingas sedan dess leva med 
polisskydd.

– Jag vill se den som ligger bakom rakt i ögonen –
men det är de för fega för, säger hon.
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PORTRÄTT  |   BA R B RO  JÖN S S ON

är barbro jönsson fick veta att hennes bostad förstörts i
ett sprängattentat var reaktionen omedelbar. Då hade hon
just stigit av tåget i Göteborg. 

– Jag ledde en kurs där den dagen. 20 personer satt och
väntade på mig, jag hade bråttom att hinna dit i tid, minns
hon.

”Kan jag inte komma lite senare?” frågade hon därför när
polisen ringde. 

– Först insåg jag inte omfattningen, jag trodde att det
rörde sig om småskador på dörren. Min attityd var hela tiden
att köra på som vanligt. Och den inställningen ändrades
egentligen aldrig. Men steg för steg började jag ändå inse vid-
den av vad som hade hänt. 

Ytterdörren hade sprängts i flisor. Flera av fönsterrutorna
förstördes. Inredningen blev till bråte. Om hon varit hemma
hade hon troligen avlidit i explosionen.

2004 började Barbro Jönsson på åklagarkammaren i Ud-
devalla, de senaste nio åren hade hon arbetat med administ-
rativa frågor på Riksåklagarens kansli i Stockholm. Den nya
operativa tjänsten var efterlängtad. Snart fick hon sitt första
mål kopplat till organiserad brottslighet.

– Det var en ren slump. Jag var en av de få erfarna åkla-
garna som var i tjänst vid just det tillfället. Jag tackade ja till
målet och sen rullade det på.

Utredningen, med totalt 16 tilltalade, gällde en uppgörelse
där medlemmar ur Brödraskapet Wolfpack skulle hämnas för
att några personer blivit avvisade från en fest. Den grova
misshandeln avslutades först sedan polis anslutit till platsen.
I stämningsansökan konstaterade Barbro Jönsson att: ”gär-
ningarna utförts av flera personer i en planerad och organi-
serad kommandoliknande räd”.  

Samtliga 16 tilltalade fälldes.
– Det gick över förväntan, tack vare att målsägandena or-

kade och vågade ställa upp.
Snart upptäckte Barbro Jönsson att hon gillade att jobba

med mål kopplade till organiserad brottslighet
– Situationen i rätten är annorlunda, mer hanterbar än

den brukar vara. Rollerna är tydligare. I vanliga fall sysslar
man med gråzoner, men här är det frågan om svart och vitt.

Vid andra sorters brott är gränsdragningen inte lika tydlig:
– En hustrumisshandel är naturligtvis fruktansvärd. Men

oftast så mår båda parter väldigt dåligt. Här ställs man inför
personer som gjort valet att leva ett kriminellt liv. Då blir det
enklare att sätta en gräns. ”Du har gjort ditt val, så kom inte
och prata om att det är synd om dig”.

Barbro Jönsson tog sig medvetet an den organiserade
brottsligheten. Snabbt blev hon ryktbar i kretsarna. Hon be-
skriver sig själv som ”provokativ”.

namn Barbro Jönsson  |  ålder 54  |  familj Ja  |  senaste film Marley
and me  |  senaste bok Tomb of the Golden Bird. “En deckare som handlar
om utgrävningen av Tutankhamons grav”  |  favoritlag IFK Göteborg. 
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I vanliga
fall sysslar

man med gråzoner,
men här är det 
frågan om svart
och vitt
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Tid att gå vidare?
I vissa skeden av livet är det 

dags att ta karriären ett steg 

framåt. Kanske vill du byta 

jobb, starta eget eller har 

blivit friställd från ditt gamla 

arbete. Som medlem i Jusek 

får du tillgång till vårt omfat-

tande karriärstöd, som ger 

stöd och inspiration till dig 

som vill förändra ditt arbetsliv.

I karriärstödet ingår tjänster 

som professionell karriär-

coachning, seminarier, work-

shops och vägledningssamtal 

med vår egen karriärcoach. 

Besök vår webbplats och läs 

mer om det här – och en hel 

massa annat du kan ha nytta 

av. Som till exempel hur du 

går tillväga om du vill delta 

i en simulerad anställnings-

intervju eller få dina ansök-

ningshandlingar granskade av 

våra experter. Allt för att du 

ska kunna forma din karriär 

precis som du vill ha den. 

Som medlem i Jusek kan du 

känna dig trygg – oavsett var i 

arbetslivet du befinner dig.

Vill du ha en 
egen karriärcoach? 

www.jusek.se/
karriar

Jusek är förbundet för jurister, systemvetare, civilekonomer, personalvetare och samhällsvetare. 
Vi organiserar idag 80 000 akademiker och är ett av de största förbunden inom Saco.
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– Jag var tydlig med min inställning. Eftersom de har valt
att ställa sig på den sidan om lagen så får de ta konsekven-
serna av det, att jag inte kan tro på vad de säger. 

Hon märkte en tydlig förändring bland de misstänka
gängmedlemmarna:

– I början svarade de på mina frågor, sedan slutade de.
Inom Brödraskapet Wolfpack var de inte så förtjusta i mig.

Hur visste du det?
– Sånt vet man. Jag fick information från olika håll, och
märkte av stämningen. De gav mig inte direkt några kärlek-
sförklaringar, det såg man på attityden och på hur de förhöll
sig till mig.

Ändå hade hon inte hotats i samband med bombdådet.
Vid tillfället förberedde hon ett åtal mot sex personer i
Brödraskapet Wolfpack, ändå misstänkte hon inte att explo-
sionen kunde vara initierad av den organiserade brottslighe-
ten.

– Jag trodde inte att de var så jävla dumma att de gjorde
en sån sak, men det var de uppenbarligen. Jag trodde att de
var affärsmän, som kalkylerade med vinst kontra insats. Om
en polis eller åklagare blir attackerad så kommer kollegerna
att sätta in alla resurser. Ingen lämnas ifred och inga affärer
kan bedrivas. 

Attentatet, i november 2007, förändrade Barbro Jönssons
liv totalt. 

– Inget av det liv jag hade finns kvar, är hennes egen be-
skrivning. 

Hon fick livvakter och nytt skyddat boende. Och hennes
arbetsgivare ville placera om henne till en mer undanskymd
tjänst, på utvecklingscentrum i Göteborg.

– De utgick från att jag inte skulle kunna fortsätta som
vanligt. Men efter ett knappt decennium på RÅ och efter att
ha jobbat på regionåklagarmyndigheten så fick det vara nog
med administration för min del. Det fanns inte på kartan att
jag skulle återgå till det.

”Det ni håller på med betraktar jag som en ren bestraff-
ning” förklarade Barbro Jönsson för sina chefer.

– Då frågade de om jag kunde tänka mig miljömål. ”Nej,
jag vill jobba med organiserad brottslighet” svarade jag. Då
vred de sig som maskar.

Men personskyddet gjorde det svårt att jobba på samma
sätt som tidigare.

– Som åklagare rör man sig hela tiden i olika miljöer, det
är mycket interaktion med andra människor. Under för-

Jag bestämde mig för att bli jurist redan som barn. När jag var sjuk och hemma från

skolan så förläste jag mig på Perry Mason. Först ville jag bli advokat, som han. 

Men rätt snart insåg jag att även om advokatlivet är trevligt så har man inga möjligheter att

påverka samhället den vägen. Som åklagare trivdes jag bättre. ’’
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Förödelsen efter bombattentat
mot åklagare Barbro Jönsson.
En sprängladdning detonerade
utanför hennes hem i Trollhät-
tan. Polisen misstänker det krimi-
nella nätverket "Brödraskapet"
för dådet
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’’
Jag tycker att man ska kunna 
utesluta företag om personer

knutna till dem har kopplingar till 
organiserad brottslighet
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handlingar kunde jag inte röra mig bland parterna. På lun-
chen fick jag inte lämna rummet. Fokus låg på mig, inte på
processen. Till slut blev det praktiskt omöjligt att jobba kvar.

Snart gick hon därför med på att byta till internationella
åklagarkammaren i Göteborg.

i april i år hölls tingsrättsförhandlingen mot två män som
åtalats för inblandning i bombattentatet. Barbro Jönssons
vittnesmål var ett avgörande inslag i rättegången: ”Jag grät
hela nyårsafton. Sen grät jag konstant i fyra dygn”, anför-
trodde hon rätten.

– Jag hade längtat efter att få göra detta. Det var oerhört
skönt att, inför publik, få tala om vad som hade hänt och klar-
göra mina synpunkter. Det var en enorm rensing och en ovär-
derlig upprättelse för mig. Jag har alltid haft svårt att förstå
målsäganden som backar ut och idag har jag än svårare att
förstå dem. 

Att gå in i rollen som målsägande var dock inte utan svå-
righeter.

– Jag kunde inte hålla tyst. Det kliade i fingrarna att få
ställa frågorna själv.

För sig själv viskade hon goda råd till åklagare och målsä-
gandebiträde. Frustrerad över frågor som aldrig tycktes stäl-
las och strategier som verkade sämre än de hon själv skulle
ha använt. 

– Och när de rätta frågorna sedan kom så pustade jag ut.
Mitt stackars målsägandebiträde satt bredvid och undrade
vad han skulle göra. Men efter ett tag insåg jag att det var
bäst att försöka hålla tyst. 

Hennes ombud Lennart Borgland hade tidigare haft kli-
enter med påstådda kopplingar till Brödraskapet Wolfpack.

– En erfaren Uddevallaadvokat. Jag visste att han enga-
gerade sig i sina klienter och att han skulle kunna hålla mig
på plats.

De tilltalade, båda med kopplingar till Brödraskapet Wolf-
pack, dömdes till tre och ett halvt års fängelse för olaga hot
och skadestånd på dryga 150 000 kronor. Bombdådet antas
vara en form av inträdesprov i gänget. 

– Deras ställning i organisationen har förändrats sedan
attentatet, konstaterar Barbro Jönsson.

Har du varit rädd?
– Nej, aldrig.

Arg?
– O ja. Tvärförbannad. Det är jag fortfarande. Jag har inget
hämndbehov, det skulle inte gagna någonting. Men jag vill
se den som ligger bakom rakt i ögonen och tala om precis vad
jag tycker om vederbörande.

Har du fått göra det? 
– Det är de för fega för. Den som står bakom är alldeles för feg
för att ta ett steg fram och ta på sig ansvaret.

Jag vill jobba med organiserad
brottslighet svarade jag. 

Då vred de sig som maskar’’
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www.hamilton.se/fastighetsratt   

Välkommen till Hamilton Advokatbyrå. Hos oss får du 
tillgång till ett team med jurister som har lång bransch-
erfarenhet och särskild specialistkunskap inom fastighets- 
och entreprenadrätt. 

Hos oss finner du jurister som i varje enskilt uppdrag ser 
till helheten i din affärsverksamhet och ger dig juridisk 
rådgivning för dina framtida goda fastighetsaffärer.

Sitter du trångt till?
Hos oss får du ta plats!

Fastighetsrätt  

Har det här kostat dem så mycket som du trodde? 
– Ja, ingen sten har lämnats orörd. Jag tror att de inser att det
här inte var någon bra idé. Insatserna är större än när de väl-
jer andra offer. 

i dag har barbro jönsson slutat som åklagare. Hon är
stabschef på länskriminalen i Västra Götaland. Här arbetar
hon huvudsakligen med organiserad brottslighet och andra
grova brott. Hon är rekryterad ”med hänsyn till sin bak-
grund”.  

– Jag ger juridiska och processuella inspel i den operativa
verksamheten och är ett allmänt stöd för poliserna, med fing-
rarna i det mesta. 

Och den här gången ser hon inte bytet av arbetsplats som
någon ”bestraffning”.

– Jag hade nog aldrig erbjudits det här jobbet om det inte
varit för attentatet, det var så polisen här fick upp ögonen för
mig. Som åklagare kunde jag inte jobba till 100 procent med
organiserad brottslighet, här är det ett av våra huvuduppdrag.
Att byta jobb var nog nödvändigt för att jag skulle behålla en-
tusiasmen. 

Göteborg är en av de städer som har drabbats hårdast av
den organiserade brottsligheten. Här inträffade flest gängre-
laterade skottlossningar under förra året.

– Vapenbrotten har ökat radikalt, vi har tagit många fler
vapen i beslag. 

I år har aktiviteten varit lägre.
– De som var med i striderna förra året, som Bandidos, är

kraftigt reducerade och därför rätt tillbakadragna just nu. Även
i andra grupperingar sitter många inne. Det gör det möjligt för
nya, yngre, att visa sig duktiga. Nu ser vi de största problemen
i autonoma grupper från förorterna, som är lösare i kanterna
och inte har en lika tydlig organisation som mc-gängen. 

Utpressning är ett av de snabbast växande brotten. Något
lagstiftningen ännu inte hunnit anpassas till, enligt Barbro
Jönsson:

– Den utpressningsbestämmelse som finns i lagstift-
ningen är gammal, äldre än brottsbalken. Den är utformad
efter en utpressare som tar bilder på älskarinnan och vill ha
betalt. Det klassas som ett förmögenhetsbrott, jämställt med
stöld och förskingring. Men idag är utpressning snarare ett
hot eller våldsbrott.  

Normalstraffet är ett års fängelse.
– I många fall rör det sig om stora summor. Hanterar du

narkotika för till exempel 300 000 kronor så får du många års
fängelse. Kan du tjäna lika mycket pengar på utpressning så
väljer du naturligtvis det. Dessutom är det säkrare, risken att
åka dit är mindre.



Information är färskvara.

Det händer mycket inom juridikens område – och vi på Blendow Group jobbar mitt i händelsernas 
centrum. Få läser så många nya lagar och rättsfall som vi. Få har så bra inblick i morgondagens krav 
på juridisk fackkunskap och ett så brett kontaktnät av experter, rådgivare och föredragshållare. 

Vårt uppdrag är att serva dig med juridisk omvärldsbevakning och kompetensutveckling. Det är ett 
ansvarsfullt uppdrag. Men vi är väl rustade. Vi har den juridiska kompetensen att ge dig korrekt, 
absolut pålitlig information. Och den redaktionella styrkan att göra informationen lättillgänglig. 
Vanan att jobba i högt tempo mot strikta deadlines och en ofrånkomlig drift att vara först ut med 
de senaste nyheterna.

WWW.BLENDOW.SE

gl
ad

to

Blendow Group supports ILAC and CEELI Institute 
in their quest to rebuild legal systems in post confl ict areas.
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Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer, med närmare 200 jurister i Sverige, Baltikum och Vitryssland. 
Vår kompetens och tillgänglighet är en kombination som uppskattas av våra klienter. Besök oss på www.glimstedt.se

VAR VILL DU GÖRA DIN? Glimstedt är inte bara en av 
Sveriges största affärsjuridiska byråer, vi har också kontor 
över hela landet samt Baltikum och Vitryssland. Vi sam-
arbetar inte bara över nationella gränser, utan lika mycket 
specialister emellan, för att alltid kunna serva klienterna 

på bästa sätt. Att det dessutom ger våra medarbetare 
möjlighet att dra nytta och lära av varandra är något 
som uppskattas högt. Välkommen att höra av dig eller 
besök oss på www.glimstedt.se
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Hon ser även nya tendenser i vilka brott som begås. De
väpnade rånen har i år varit färre:

– Grova stölder och hälerier är de nya projekten. Det hand-
lar om stora pengar samtidigt som kostnaderna inte är van-
sinnigt höga. Stölder används också som en inkörsport i
samband med nyrekryteringen.

– Att bromsa nyrekryteringen och göra det enklare att
lämna verksamheten är nyckeln till att bekämpa utbred-
ningen av den organiserade brottsligheten.

Ett sätt att uppnå detta är enligt Barbro Jönsson att sänka
gängens status. En väg kan vara ett bättre samarbete mellan
myndigheter:

– Offentliga upphandlingar är ett exempel. Jag tycker att
man ska kunna utesluta företag om personer knutna till dem
har kopplingar till organiserad brottslighet. Det skulle göra
till exempel Hells Angels mer utstötta än vad de är idag. Den
typen av smågnag gör deras situation värre, samtidigt som
det inte höjer deras status på det sätt som en rättegång gör.

Polis och åklagare är överens om att den nya situationen
kräver nya utredningsmetoder. Stockholmspolisens kritise-
rade system med infiltratörer har uppmärksammats de se-
naste åren. Barbro Jönsson är dock tveksam till om
infiltratörer är nödvändiga.

– Man måste väga behovet mot riskerna, de måste skötas
med oerhört stor omsorg. 

Barbro Jönsson anser att länskriminalen använder sig av
ett ”framgångsrecept” i kriget mot brottsligheten.  Genom att
få flera medgärningsmän att bidra med information har man
kunnat binda fler personer till brott. Det har dock inte funnits
några tydliga regler kring hur sådant samarbete ska bedömas
i domstol, eller hur straffen ska påverkas. Under hösten vän-
tas en HD-dom som lär förtydliga praxis på området. 

– Straffrabatt är helt nödvändigt.  För att lyckas med ut-
redningarna måste vi få en del personer att inse att de måste
lämna det kriminella livet. Jag vill inte kunna köpslå på
samma sätt som de gör i USA. Men domstolarna måste ha ett
instrument i brottsbalken för att kunna sänka påföljderna. 

efter attentatet har Barbro Jönsson blivit en rikskänd de-
battör i rättsfrågor. Hon har utsetts till ”Årets förändrare” av
tidningen Neo och till Sveriges sjätte ”bråkigaste” kvinna av
tidningen Passion for Business. I Legally yours undersökning

Jag grät hela nyårsafton.  
Sen grät jag konstant i fyra dygn’’



Underrättelsetjänst.

Världen krymper, komplexiteten ökar och informationsfl ödet blir allt intensivare. Samtidigt skärps 
kraven på specialisering, detaljkunskap och fördjupning. Det handlar om informationsövertag. 
Men hur skaffar man det – nu när tid mer än någonsin är pengar? 

Det är här vi på Blendow Group kommer in. Se oss som en underrättelsetjänst med en enda uppgift: 
Att serva dig med den juridiska information du behöver. För att du ska vara uppdaterad inför dagens 
arbete och förberedd på morgondagens.   

WWW.BLENDOW.SE
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Blendow Group supports ILAC and CEELI Institute 
in their quest to rebuild legal systems in post confl ict areas.
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Slutstenen -  den ledande avveckl ingstjänsten sedan 1992     Sälj det vilande bolaget 
till oss så likviderar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta åtta till tio månader på utskiftningen. 
Vi tar hand om all hantering av bolaget. Se Säljarens Checklista på vår webbplats.

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

Falun 023-79 23 00
Malmö 040-720 20

Stockholm 08-23 41 15
Göteborg 031-17 12 25

E-post:      info@standardbolag.se
Hemsida:  www.standardbolag.se

Juristbarometern röstades hon fram som en av landets mest
beundrade jurister. 

– Jag är naturligtvis oerhört tacksam. Det blir lättare att
krypa ovanför täcket de dagar jag inte mår så bra. Och nu,
när min situation är som den är, så tycker jag det är lika bra
att göra något vettigt av den.

Hon anlitas frekvent som föreläsare. Civilkurage är en
hjärtefråga. I somras skrev hon en debattartikel i ämnet för
Göteborgs-Posten:

”Varje gång en person inte anmäler ett brott, eller avstår
från att berätta om sina iakttagelser, kommer brottslingarna
ett litet steg närmare att få mer att säga till om. Hur det blir
då kan vi ju föreställa oss genom att ta den rädsla som råder
redan i dag och öka den med 10 eller 100. Är det så vi vill ha
det? Skulle inte tro det.”

Regeringen planerar att utreda om en civilkuragelag ska
införas. Något konkret förslag på en sådan har dock ännu inte
presenterats. 

– En sådan lag strider helt mot begreppets natur. Det
skulle i värsta fall kunna leda till att folk inte vågar ingripa i
vissa lägen, säger Barbro Jönsson.

Hon spårar utvecklingen till 1960-talets framväxt av mil-
jonprogramförorter.

– Då skapades en tradition av att vi inte skulle blanda oss
i varandras affärer. 

Själv tyckte hon att de ”tanter som hängde i fönstren och
gapade på oss” på Vintergatan i 1960-talets Lund var ”jävligt
irriterande”.

– Men de innebar också en social kontroll och trygghet
som vi kanske inte hittar i dag. Då visste man vilka alla i huset
var. Nu har jag bott på ställen där man inte haft en aning om
vilka grannarna är.

En ny undersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå,
visar att var fjärde åklagare utsatts för hot, våld eller trakas-
serier under de senaste 18 månaderna. 

– Attityden har förändrats. Ju mer det pratas om hot, desto
mer lyhörd blir man. Nu hanterar man sådana situationer
med ett större allvar. 

Attentatet präglar än i dag Barbro Jönssons liv. 
– Fortfarande kan jag inte leva som jag vill i alla lägen. 
Hon har fortfarande polisskydd. Senast i våras fick hon

avstå från en föreläsning efter att hotbilden bedömdes vara
för hög.  

I början av juli skärpte hovrätten straffet för de båda gär-
ningsmännen. Om Högsta domstolen hanterar målet väntar
troligen ett avgörande under hösten.

– Det är en bevisvärderingsfråga, så normalt ska HD inte
ta upp det. Men med tanke på vilket mål det är så kanske de
faller för frestelsen och kör upp det. Och ju längre upp i hie-
rarkierna du kommer, desto längre från verkligheten hamnar
du. Nu i hovrätten så var de två juristdomarna skiljaktiga och
ville frikänna den ene. Jag har vissa farhågor att justitieråden
kan resonera på samma sätt. Domare är ofta så angelägna om
att vara opartiska att de i vissa lägen blir partiska till de här
busarnas förmån. �

Domare är ofta så angelägna om att vara opartiska att de i vissa 
lägen blir partiska till de här busarnas förmån.’’
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I manegen
Leif Silbersky

AV PETER JOHANSSON | FOTO JONTE WENTZEL

I 60 år var det Leif Silberskys dröm. 
Nu har den gått i uppfyllelse.
Legally yours var med när kändisadvokaten 
– äntligen – fick jobb på cirkus.

MED
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K’’
avajen börjar bli sliten och byxorna är någon storlek för
stora. Men Leif Silbersky sneglar ändå nöjt på sin spegelbild. 

– Jag ser ut som en cirkusdirektör, konstaterar han.
Därmed är han redo att uppfylla sin äldsta barndoms-

dröm – att jobba på en cirkus. De närmaste dagarna ingår han
formellt i Cirkus Maximums tekniska stab. Det är det slutliga
målet på en resa som började för mer än 60 år sedan, när Cir-
kus Zoo kom till Malmö. En sjuårig Leif Silbersky erbjöd sig
då att hjälpa till med städningen.

– Jag plockade upp papper och annat skräp. Som betal-
ning fick jag en biljett till föreställningen. Andra gånger plan-
kade jag, kröp in under tältduken. Intresset har funnits i hela
mitt liv, säger han. 

Men fram till nu har det inte varit mer än ett avlägset in-
tresse. Juridiken kom i vägen. Efter en lång rad uppmärksam-
made mål, med start i 1960-talets neurosedynskandal, har Leif
Silbersky blivit landets i särklass mest kända advokat. Han är
just hemkommen från Gällivare, där han träffat klienten Toni
Alldén, som dömts för mordet på Carolin Stenwall. Vid sidan
av advokatkarriären har han skrivit böcker och föreläst. 

Leif öppnade själv
dörren, kan man säga.

Det rör sig inte direkt om
något professionellt tillskott
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Inför sin 50-årsdag ställde Leif Silbersky samman en lista
med livsmål som han hoppades uppnå: 

– Jag ville kunna spela trummor, och det lärde jag mig
som 50-åring. Sen att kunna steppa, det ordnade jag när jag
fyllde 60. Och så detta. Jag har alltid velat uppfylla mina
drömmar.

Cirkusen och rättssalen har likheter, anser han.
– Egentligen sysslar jag och artisterna med samma sak,

de säljer underhållning, jag säljer argument. Skillnaden är att
jag bara gör en enda föreställning. Cirkusartistens tillvaro kan
handla om liv och död och detsamma gäller i mitt yrke. Min
arbetsinsats kan avgöra socialt liv – eller social död – för min
klient. 

Leif Silbersky menar att cirkusen erbjuder ”den förnämsta
underhållning som finns”. Som värd för P1-programmet
”Sommar” i juli förra året så utvecklade han sina åsikter:

”En cirkus är en värld för sig själv, inte lik något annat. I
cirkusen finns förtroende, tillit och kärlek mellan djur och
människa. Annars går det inte. ” Och: ”I en cirkus finns det
ofta inga isolerade stjärnor, alla hjälper alla. Var och en är hu-
vudperson i det ögonblick han eller hon uppträder. I nästa
ögonblick stöder man en kollega som gör sitt stora nummer,
och blir en bifigur om ens det. Om världen var som en cirkus
skulle den vara betydligt lättare att leva i.”
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Anton Frank med afrikanska elefanter.

’’
Men honom känner
jag igen… Det är ju

Pagrotsky!



44 Legally yours  |  4  |  2009 www.legally-yours.se

I samband med programmet avslöjade Leif Silbersky även
att han gärna skulle bli cirkusarbetare. Marcus Rosendahl,
PR-ansvarig för Cirkus Maximum, lyssnade:

– Leif öppnade själv dörren, kan man säga. Vi tyckte att
det skulle vara en rolig grej. Det rör sig inte direkt om något
professionellt tillskott. Och det har hänt förr att cirkusentu-
siaster fått jobba extra hos oss, även om det då inte har varit
lika publikt.  

Leif Silbersky kontaktades – och resultatet blev denna tre-
dagarspraktik i samband med cirkusens förställningar på Gär-
det i Stockholm.

Leif Silbersky skruvar sig ovant i den lånade uniformen.
Cirkusdirektören Bengt Källquist hastar förbi. Om en halv-
timme börjar showen och än återstår många förberedelser.
Hjärtligt hälsar han på sin senaste medarbetare, diskret in-
spekterar han dennes klädsel. Rekvisitörsuniformen är tydli-
gen inte helt reglementsenlig. Den vita pullovern saknas.
Hinner en sådan ordnas fram? undrar han. Men utmed Lin-
darängsvägen blir kön allt längre. Cornel Patruescu, ansvarig
för cirkusens tekniska avdelning, närmar sig Leif Silbersky.:

– Mister, we go? 
Det blir ingen vit pullover. Nu är det dags att börja jobba. 

vid sidan av cirkustältet står omkring 25 långtradare,
och lika många personbilar. Husvagnarna, parkerade bredvid
varandra, bildar ett eget minisamhälle med energiaggregat,
och särskilda kantin- och duschvagnar. Tidigare i dag läm-
nade cirkusfordonen sin förra anhalt, Södertälje. Genom att
färdas tidiga morgnar, eller nattetid, lyckas karavanen oftast
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Den kubanske jonglören Rafael de Carlo.

’’
De säljer underhåll-
ning, jag säljer 

argument. Skillnaden är 
att jag bara gör en enda 
föreställning.





Det finns kollegor som kommer 
att få hjärnblödning av det här.’’
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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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undvika trafikstockningar. Det tar fyra timmar att resa cir-
kustältet, hälften så lång tid att riva det.

På Gärdet betar elefanter och kameler bredvid hästar och
vattenbufflar. Förvånande hundägare på lördagspromenad be-
traktar häpna djuren i de provisoriska hagarna.

Djurrättsaktivister anklagar ofta cirkusbranschen för
djurplågeri. Tidigare har aktioner arrangerats i sam-
band med cirkusföreställningar, men på Gärdet
syns inga sådana till.

Cirkusens PR-ansvarige Marcus Rosen-
dahl bemöter kritiken:

– Här lever djuren under väldigt fina
förhållanden. Vi har högre personalfre-
kvens än ridskolorna, vi har veterinärkon-
troller med hög regelbundenhet. Varje dag
får de fräscha morötter, äpplen och bananer.
Djuren trivs bra här.

Marcus Rosendahl anser att dresserade djur är
en nödvändig komponent i en cirkusföreställning. 

– Tar du bort dem så blir det varieté i stället, en egen kul-
turform. De barn som kommer hit vill se elefanter och andra
djur. I år har vi lagt till ett lantnummer med kor, grisar och
några getter.

Cirkus Maximums djur sliter sig ofta. Internet är fyllt av
artiklar från lokaltidningar som berättar om elefanter, lamor
och kameler som ”rymt” från cirkusen. 
Sliter de sig på riktigt eller är det här ett PR-trick som ni satt i system? 

– Det här är inte frågan om marknadsföring. Vi vill att våra
djur ska kunna beta så fritt som möjligt. Djuren rymmer inte,
men det händer att några djur som är extra nyfikna kan ge sig
ut på små vandringar. De är aldrig borta länge. Men jag för-
står att någon som möter de här djuren kan bli väldigt förvå-

nad. Men de är inte farliga, alla är väldresserade. Cirkusen
är deras hem och de trivs i gemenskap med de andra

djuren.
Cirkusbranschen går inte opåverkad genom det

moderna samhället. I städer där gräsplanerna
bytts mot konstgräs blir det svårt att hitta en plats
där det går att slå upp tältet. Och nya medier bju-
der konkurrens om kundernas uppmärksamhet.  

– Vi måste vara mer nytänkande idag, hitta
på nya sorters nummer, säger Marcus Rosen-

dahl. Men jag tycker ändå att intresset är stort.
För två år sen gjorde vi vår bästa säsong. Och vi

gynnas av lågkonjunkturen. När folk får mindre
pengar prioriterar de underhållning, för att trösta sig lite.

Ett fåtal personer jobbar året runt på Cirkus Maximum,
men under säsongen sysselsätter verksamheten 90 personer,
de flesta från Tyskland, Spanien, Ryssland och Rumänien. Ett
tjugotal är artister. 

Från slutet av mars till slutet av september har man pla-
nerat in 190 föreställningar. 

– Sen går vi in i en viloperiod då vi målar utrustningen, re-
parerar fordon och bokar artister till nästa års säsong.

Cirkusartistens 
tillvaro kan handla 

om liv och död och detsamma
gäller  i mitt yrke.’’
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Vitclownen 
Francesco.
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grindarna har öppnat. De första besökarna passerar bil-
jettluckan. De möts av popcornångor och en doft av spunnet
socker. Och av en leende Leif Silbersky. Hans uppgift är att
riva biljetter och dirigera publiken in i cirkustältet. Några vin-
kas åt vänster, några åt höger. Först är hans rörelser avvak-
tande, men efter ett tag blir gesterna blir yvigare och handen
stadigare. 

En kvinna i 35-årsåldern hajar till:
– Men honom känner jag igen… Det är ju Pagrotsky!
Sjuåringen i hennes sällskap vänder sig intresserad om,

men då har Leif Silbersky redan hamnat i en ny konversa-
tion.

– Jaså du jobbar här nu, konstaterar en man i hans egen
ålder. 

Silbersky nickar leende, tar honom vänligt i armbågen.
Andra plockar upp småkameror och poserar tillsammans
med den kände advokaten.

– Det finns kollegor som kommer att få hjärnblödning av
det här, tror han.

När publiken är på plats väntar nästa arbetsuppgift, denna
gång bortom rampljuset. Han ska hjälpa till med att byta rek-
visita mellan numren. 

Första akten avslutas med den kubanske jonglören Rafael
de Carlos. Leif Silbersky följer uppträdandet noga. I de tidiga
tonåren försökte han själv jonglera.

– Tre bollar klarade jag, men jag fick det aldrig att fungera
med den fjärde.

Samtidigt försökte han bemästra ett balansnummer som
innehöll en golfklubba, en bräda och två glas fyllda med vat-
ten. Han repeterade flitigt.

– Emellanåt blev jag ganska blöt.
Under föreställningen får Leif Silbersky regelbundet rycka

ut med enklare handräckning. Uppgifterna påminner om de
han fick som tioårig inhoppare på Cirkus Zoo. Han plockar
bort överflödig utrustning, kastar in ringar till hunddressö-
ren, sopar rent, krattar sågspån och hjälper till med mattrull-
ning. När elefanterna leds in vakar han så att de inte ska rusa
ut ur manegen. 

– Det här är jättespännande att få vara med. Personalen
pratar alla olika språk, men med gester och sättet att vars för-
står man varandra och lyckas genomföra en föreställning. 

Efteråt dröjer han sig kvar vid manegen. Cirkusarbetet har
givit mersmak.

– I morgon ska jag få hjälpa till mer. Både i hundnumret
och med livlinorna.

Vill du överge juridiken för det här?
– Visst, det drar lite. Men nu är jag för gammal. Det här var
once in a lifetime, inte mer än så.  �

Välkommen Monica Söderlund!

www.grantthornton.se/skatt

Monica Söderlund
Chef Skatteavdelningen
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I morgon ska jag få hjälpa till
mer. Både i hundnumret och

med livlinorna.’’
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SPÅR AV

LYX
TEXT TOBIAS LARSSON/VAGABOND |  FOTO ROVOS RAIL/TOBIAS LARSSON

Tåget tuffar genom ett öde slättlandskap. I
kristallglasen är de bästa av viner upphällda.
Springbockssteken smälter i munnen. Kupén
kommer med dubbelsäng och mahognyväggar.
Nej, det är inte SJ mellan Stockholm och Göte-
borg. Sträckan är Kapstaden–Pretoria och tåget
är ett av världens lyxigaste – sydafrikanska
Rovos Rail.  
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champagnen letar sig sprittande ner i glaset, ackom-
panjerad av en välklädd liveorkester. Tar en liten klunk. Sjun-
ker bakåt, nedåt, omfamnad av en mjuk fåtölj. I Rovos Rails
stationsbyggnad i Kapstaden doftar det patinerad lyx.
Svunna tiders storhet tycks dröja sig kvar i väggarna. Över-
allt i den stora byggnaden är den känslan förstärkt av lampor,
bord och soffgrupper i 1930-talsdesign. Champagnen leker
med tungan. Stressade rese- och jobb-axlar sjunker ner mot
viloläge. 

En visselpipa bryter
lugnet. På perrongen lan-
dar det tomma glaset
med ett kling mot en sil-
verbricka. Pride of Africa
står putsad och redo. Tan-
ter med stora stråhattar
och bakdelar som slänger
än hit och än dit skyndar
ombord. Tåget gungar till
och börjar gnisslande
röra på sig. Kapstaden
och det majestätiska Taf-
felberget ligger snart bakom oss. Några graffiti-målade hus i
stans utkant vinkar av oss innan vingårdar, en strutsfarm och
oändliga, torra gräsplatåer tar vid utanför fönstret. Världens
lyxigaste tågresa har börjat. 

Dudunk, dudunk. Väskorna är redan på plats i den rym-
liga, 11 kvadratmeter stora, kupén som ska vara mitt hem i
två dygn. Blanklackade mahognyväggar speglar sig i va-
randra. Tjocka, fluffiga handdukar och en badrock med sigill
ligger redo för att användas. Slänger mig på sängen, stor nog
för tre. Sluter ögonen. Vad är det som gör det så speciellt att
resa med tåg? Kanske är det lugnet och det rytmiska dun-

För många 
ombord är

detta den stora 
resedrömmen som 
de sparat pengar till
under lång tid. 
It better be good.

’’
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Telefon: 077-440 05 50
Myndighetstolkning telefon: 0770-457 400 (dygnet runt)

info@semantix.se   |   www.semantix.se

STOCKHOLM  GÖTEBORG  MALMÖ  NORRKÖPING  UPPSALA  UMEÅ   
HELSINKI  SAVONLINNA  KAJAANI STAVANGER

ÖVERSÄTTNING    WEBBPRODUKTION    AFFÄRSSPRÅK    SPRÅKCOACHER    KURSER    SKRIBENTER    TOLKNING 

(juridiska texter på alla världens språk)



Vi kan IT!

Ring: 08-594 608 00  info@hermelin.com  www.hermelin.com

Gör som Dagens Juridik, låt oss ta hand om er IT.
Så får ni mer tid över till er egen business.
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kandet från rälsen. Kanske är det vyerna som rullar förbi
utanför fönstret. Eller så är det den historiska aspekten av
att det var så här man reste förr när världen var mer oupp-
täckt, mer exotisk och mer främmande.

i den vackra loungevagnen av trä i slutet av tåget sitter
mina medpassagerare med nya välkomstdrinkar i händerna.
Förutom väl dolda moderniteter som luftkonditionering och
kylskåp så är allt annat som en resa till en tid som känns mer
pompös, mer kolonial, mer Hemingway. Färgskalan blir säl-
lan djärvare än cigarrbrun och vaniljvit.

Vi är bara 24 stycken ombord och alkoholen har inte rik-
tigt brutit isen mellan oss. Det är en brokig skara, med na-
tionaliteter som sträcker sig från Japan till USA och allt
däremellan. I luften vibrerar förväntningar. Det är som om vi
allihop satt i Fritt fall-attraktionen på Liseberg och väntade på
att bromsen ska släppa. Rovos Rail kostar på sträckan Kaps-
taden–Pretoria från drygt 10 000 kronor upp till 22 000 kro-

Rovos Rail var miljonären
Rohan Vos dröm. Med sin 

förmögenhet påbörjade han sitt 
tågprojekt i mitten av 1980-talet.’’

Kunde vara år 1930, men är Rovos Rail år 2009. Bild från loungevagnen.
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ROVOS RAIL/SYDAFRIKA

rovos rail bokas i Sverige via Trackers, www.trackers.se och
Temaresor, www.temaresor.se. Det finns en rad rutter att välja
på, från tvådagarsturer till flera månader långa resor. Räkna
med att betala knappt 11 000 kronor för resan Kapstaden–Pre-
toria. En sexdagarsresa Kapstaden–Victoria-fallen kostar
omkring 23 000 kronor per person. För mer info om rutter
med mera se www.rovosrail.com.

Tänk på att det är uppklätt som gäller vid middagarna. Det
mesta du kan tänkas behöva finns annars på tågen, förutom
svenskspråkiga böcker och tidningar.
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nor, beroende på val av kupé. Flyg och extra hotellnätter
ingår ej i summan. För många ombord är detta den stora re-
sedrömmen som de sparat pengar till under lång tid. It bet-
ter be good.

– Fantastiskt tåg och fantastisk service! kvittrar en upp-
klädd dam, när jag slår mig ner i fåtöljen bredvid.

– Ja, jo, muttrar hennes make ur sitt burriga grå skägg.
Men i deltagarlistan står det att vi är britter. Vi är från Irland.
Jag tror inte att de riktigt förstår att…

– Ja, det är viktigt för Richard förstår du, säger damen
med ett halvkvävt champagnefniss och lägger armen om sin
man, dagen till ära klädd i en urtvättad Metallica-t-shirt.

Rovos Rail var sydafrikanska miljonären Rohan Vos
dröm. Med sin förmögenhet, skapad genom framgångsrikt
företagande inom bilreservdelsindustrin, påbörjade han sitt
tågprojekt i mitten av 1980-talet. Tågskisser, tågdelar, lok och
vagnar letades fram från hela världen. Vagnar stod på skro-
tupplag, som sommarstugor ute i bushen och på museer. De
byggdes om och byggdes till. Mycket var också tvunget att
produceras på nytt. Med varsam hand så skapades till slut
drömmen: ett vackert lyxtåg, med inredning, detaljer och vag-
nar från 1930-talet. Rohans fru Anthea skötte inredningen,
medan Rohan med medhjälpare ägnade sig åt att bygga vag-
nar och reservdelar. Idag har företaget Rovos Rail hela sju
ånglok i sitt stall (där det äldsta är från 1893) och tre kom-
pletta tåg – ett med 14 vagnar och två med 22 vagnar. Rut-

terna sträcker sig från tvådygnsresor mellan Kapstaden och
Pretoria till 49 dagars resor från Kapstaden till Kairo, där vissa
sträckor flygs med Rovos Rails egen DC-3:a från 1940-talet. 

lilla byn matjiesfontein möter med palmer, eftermid-
dagssol och en liten docksöt stationsbyggnad i trä. Det vik-
torianska samhället, som grundades 1890, har restaurerats
till sin fornstora glans. Nu är det i stort sett bara Rovos Rail
som slår till sina bromsar här ute mitt i ingenstans. Byn blir
till en bensträckare och ska nog inte ses som något annat,
även om Rovos Rails katalog utlovar an impressive museum
on the platform. 

Tjugotre hattar och lika många bakar lämnar tåget. Det
irländska paret ser här sin chans till en rejäl pint och för-
svinner snart med raska steg mot den lilla puben på ortens
enda hotell, Lord Milner Hotel.

Stoppet är kort. Ett visselpipeblås, och vad jag gissar en pint
eller två av Guinness, senare stånkar Pride of Africa vidare nor-
rut genom det gigantiska slättlandskapet the Great Karoo.

i min kupé luktar det svagt av tvättmedel. På en galge
hänger min vita skjorta nystruken. En topprestaurang, om
så inrymd i en tågvagn, kräver sin dress code. 

Mina bordsgrannar blir Hilmar och Susanne Stock, ett
smekmånadspar från Frankfurt, glada i champagnen, glada
i varandra, glada i livet.

Servicen är
lika perfekt 

som maten. Man 
känner sig uppassad, 
men aldrig påpassad.
Tomma vinglas fylls 
på knappt utan att
man märker det. 

’’



Det spelar ingen roll vad alpinister från andra skidorter säger; 
Obertauern är Alpernas mest snösäkra skidort, det visar all 
tillgänglig snöstatistik. Våra Specialpaket i Obertauern, resorna 
där allt ingår i priset, kan du bara boka  före den 31 oktober 2009. 

Om du lägger ihop den separata kostnaden för en flygresa, 
transfer, hotellrum, mat, reseledarservice och ett 6 dagars lift-
kort och jämför med våra paketpris, så sparar du mellan tusen 
och tretusen kronor. 

9 495 kr 

och boka din resa. Vi ses i vinter!



Legally yours  |  4  |  2009 61www.legally-yours.se

RESA  |   LY X TÅG  I  SY DA F R I K A

– Först åker vi med Rovos till Pretoria, sedan blir det sa-
fari i Krügerparken. Vi skippade allt vad stort bröllop hette
och satsade pengarna på denna resa istället. Det är ju vi som
ska njuta i första hand, tänkte vi.

Servitörer klädda i skjorta och väst glider ljudlöst upp
mellan oss med digra vinlistor och påkostade menyer.

Fingret glider upp och ned över svåra ord. Stannar så
småningom på Honey and Mustard Rubbed Springbok Loin
Medallions with Red Wine Poched Prune and Cinnamon
Sauce – mör springbocksantilop, kort och gott. Vinglaset, i
kristall förstås, fylls med sydafrikansk shiraz. Utmärkta val,
visar det sig.

Servicen är lika perfekt som maten. Man känner sig
uppassad, men aldrig påpassad. Tomma vinglas fylls på
knappt utan att man märker det. Efterrätter och kaffe lyfts
fram och bort med samma finess.

– När de fick reda på att vi var på smekmånad så upp-
graderade de oss till en Royal Suite, som är den största kupén
på 16 kvadrat, berättar Hilmar medan vi gemensamt drar oss
tillbaka till loungen, längst bak i tåget.

Susanne beställer champagne till sig och nyblivna maken.
Jag tar en Bailey’s.

Vi sätter oss utomhus, på robusta mahognysäten. Natten
är stjärnklar och varm. Här och var brinner en eld ute i vad
som tycks vara ingenstans. Från cigarettglöd i mörkret hörs:
Hello! Vi vinkar ut i natten. Sömnen bäddar sakta in huvu-
det i mjukaste bomull. Sover snart så som man bara kan göra
på räls och hav. 

Frisk morgonluft genom öppet fönster. Sol som smeker
räls och tåg. Njuter av långsam frukost, med allt och lite till. 

Vårt längsta stopp under resan blir Kimberley, vars järn-
vägsstation liksom Matjiesfonteins är byggd i viktoriansk stil.

Bjälkar i gjutjärn välver sig över plattformen när tåget rullar
in i 1800-talet. Det lilla samhället är Sydafrikas frälsning –
och dess diaboliska baksida. Det var här den stora dia-
mantruschen startade. 

Över tre ton diamanter har plockats upp i Kimberley
sedan slutet på 1800-talet. Resultatet är en jättegrop, som nu
kallas för the Big Hole. Idag utgör hela området ett av värl-
dens största museum – och ett intressant sådant. Bäst är,
förutom själva Big Hole, det välbevakade diamantvalvet. Här
kan du se all världens diamanter: rosa, svarta, gula, vita, blåa
– stora som nävar, små som knappnålar. Jag har aldrig sett
så många vackra färger på diamanter.

– Du kan köpa en färgad diamant som är tio gånger dy-
rare än en vit diamant, men din tjej kommer inte vilja ha
den. Hennes tjejkompisar kommer nämligen tro att den är
fejk. Så såklart vill alla tjejer ha vita diamanter! säger vår
guide och slår ut med armarna.

Två dagar går fort även i sakta mak. Utanför Pretoria tät-
nar bebyggelsen och trafiken på spåret ökar. Moderna tåg
dundrar förbi oss, medan vi står i vänteläge på sidospår.
Snart gör vi ett längre stopp. Ett gammaldags ånglokomotiv
kopplas på och ersätter det moderna loket som tagit oss från
Kapstaden och hit. Hattar och bakar rusar ut och fotar. 

Orkestermusik och glas med champagne möter oss när vi
en stund senare gnisslar in på Centurions tågstation – lite run-
dare, lite lugnare och lite fattigare än två dagar tidigare. �

Vi sätter oss utomhus, på robusta 
mahognysäten. Natten är stjärnklar 
och varm. ’’
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BUSINESS

man: Hugo Boss, Armani Jeans, Gant, Gloverall, Corneliani, Barbour, 
Burberry, Eduard Dressler, Stenströms, Eton, Paul & Shark, Hugo, 
Jaggy, Tiger of Sweden, Ralph Lauren, Alan Paine, Oscar Jacobson, 
Aquascutum, Moreschi, Church’s, Zegna, Armani, Acne m fl

woman: Max Mara, Armani Jeans, Burberry, Gant, Hugo Boss,  
Barbour, Allegri, Sand, Tiger of Sweden, Busnel, Gloverall, Basler, 
Ralph Lauren, Repeat, Anna Holtblad, Erich Fend, Stenströms,  
Gardeur, Turnover, Luisa Cerano m fl
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jonas lindmark

analyschef på Morningstar.

För att se igenom vilseledande argument från säljare av fondsparande, behövs både kunskap och frågvishet. 
Det räcker inte att pressa med ”Hur vet du det?” och ”Varför då?” – du måste förstå svaren. Jonas Lindmark, 
analyschef på Morningstar, förklarar i en serie artiklar i Legally Yours för- och nackdelar hos olika fondtyper.
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det är frestande efter ett
så stort börsras som hösten
2008 att lägga långsiktigt
sparande i rena aktiefon-
der. När aktiekurserna har
halverats, så betyder det att
resultatet framöver kom-
mer att bli dubbelt så bra.
Så visst är det rimligt att
många lockas när en satsad
tusenlapp ger dubbelt så
många aktier som innan
raset började, aktier som
dessutom har större chans
att växa i värde.

Riksbankens branta
räntesänkningar i vintras
gör därtill att räntefonder
kommer att ge orimligt låg
avkastning under de när-
maste åren, åtminstone i
ett längre historiskt per-
spektiv. Så länge 5-åriga
statsobligationer ger under
4 procent per år, så är det
troligt att spararen inte får
behålla något alls efter av-
gifter, skatt och inflation.

vårens börsuppgång har
dock redan gjort att särskilt

Stockholmsbörsen och
tillväxtmarknaderna har
återhämtat sig rejält, så det
bästa köptillfället verkar

vara förbi. Därmed flyttas
fokus tillbaka till vad som
är en rimlig risknivå. 

För många typer av spa-
rande är ett centralt önske-
mål att kapitalet inte ska
minska i värde. Det gäller
särskilt gåvor, till exempel
när äldre släktingar sätter
in pengar till barnbarn och
liknande. Och även om
spartiden är 10 eller 20 år
så finns en risk att aktier
faller i värde. Men om ak-
tier blandas med räntebä-
rande placeringar så ökar

chansen att kapitalet ökar i
värde, vilket förklarar det
stora intresset för bland-
fonder. 

Särskilt bra är bland-
fonder om sparandet är ett
månadssparande, till exem-
pel när en del av barnbidra-
get sätts in i en fond varje
månad. Då växer summan
insättningar i takt med att
den återstående spartiden
minskar, vilket dubbelt
ökar risken för stora förlus-
ter räknat i kronor.

det är värt att nämna att
det viktigaste argumentet
för att använda barnens
namn och personnummer
vid insättningar i fonder
försvann i december 2004
när arvs- och gåvoskatten
togs bort. Numera ger det
troligen mindre krångel om
släktingar eller föräldrar
behåller ägandet fram till
den dag barnen faktiskt be-
höver pengarna, plus att det
tar bort risken att barnen
efter 18-årsdagen väljer att
använda sparkapitalet till
något helt annat än givarna
tänkt sig.

Behovet att skriva testa-
mente ökar om barnen inte
har äganderätten, men i öv-
rigt blir det troligen krång-
ligare för alla inblandade
att hantera och förvalta
barnsparandet, plus att av-
gifterna lätt blir fler och
högre. Större belopp bety-

Ett tydligt exempel där blandfonder passar

bäst är barnsparande. Risken att drabbas av

börsras mot slutet av spartiden är för stor

med rena aktiefonder, samtidigt som ex-

tremt låga räntor gör räntesparande hopp-

löst tråkigt. 

BLANDFONDER

Barnspara 
inte bara i aktier

Om aktier blandas
med räntebärande

placeringar så ökar chansen
att kapitalet ökar i värde’’
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der dessutom att överför-
myndaren ska kontrollera
att barnens tillgångar inte
missköts av föräldrarna.

Fast även om föräld-
rarna behåller kontrollen
över sparandet så är det
rimligen få som både kom-
mer ihåg och hinner med
att flytta sparandet till säk-
rare fonder när spartiden
närmar sig slutet. Alltså är
det klokt att vara realist
och redan från början välja
fonder med lägre riskta-
gande, vilket i första hand
är blandfonder.

blandfonder finns för-
stås av många olika sorter,
det som främst skiljer är
hur hög andel aktier de in-
nehåller. En populär typ av
blandfonder som passar

bra för långsiktigt sparande
som barnsparande är 1/3-
fonder, som investerar un-
gefär en tredjedel i svenska
aktier, utländska aktier och
räntebärande. Namnen va-
rierar, men de största fon-
derna av denna typ heter
SEB Världen, Nordea Op-
tima och Folksam Förvalt-
ning.

Andra blandfonder in-
vesterar enbart i Sverige,
men det ger sämre risk-
spridning. Under senare år
har flera fondbolag sänkt
andelen aktier i sina stora
blandfonder. Till exempel
har Skandia Paraply och
Handelsbankens Flermark-
nadsfond som tidigare pla-
cerade 2/3 i aktier numera
riktmärket att placera hälf-
ten på aktiemarknaden. 

En strukturerad variant
av detta kallas ”genera-
tionsfonder” och utlovar att
andelen aktier kommer att
sänkas gradvis fram till ett
bestämt år, då hela fonden
är placerad i räntebärande.
Dessa fonder är främst
tänkta för pensionsspa-
rande, men de är minst lika
rimliga för barnsparande.

om pengarna är tänkta att
långt in i framtiden räcka
till för att hjälpa barn ut i
vuxenvärlden – flytta he-
mifrån, utbildning, skaffa
egen lägenhet – då behöver
insättningen anpassas till
målet. 1000 kronor som
sätts in i dag växer knap-
past till 100.000 om 20 år
även om bankerna gärna
vill att vi ska tro det (då

krävs en avkastning på 26
procent per år, netto efter
skatt och avgifter). Realis-
tiskt är att 1000 kronor
som i år investeras i aktier
växer till 5000 kronor om
20 år (det motsvarar en vär-
deökning på drygt 8 pro-
cent per år).

en blandfond som place-
rar 2/3 i aktier kommer tro-
ligen att ge lite lägre
värdetillväxt, tusenlappen
växer kanske bara till 4000
kronor (7 procent per år).
Men om sparandet är ett
månadssparande så kom-
mer skillnaden i resultat
mellan olika fonder att bli
mindre. Orsaken är att
spartiden i snitt halveras
vid ett månadssparande
som löper hela spartiden.

Lite bekväm?

Låt oss hjälpa dig 
att snabbavveckla bolag
Bolagsstiftarna är ett nischat och väletablerat företag inom bolags-

juridik. 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



Lagerbolag
Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag 

som aldrig har bedrivit någon verksamhet. Den 

stora fördelen med ett lagerbolag är att samma 

dag du köper lagerbolaget kan du komma  

igång med verksamheten.

www.formabolag.se

Forma Bolagstjänster AB är ett 
företag i Forma Gruppen.

Kompletta handlingar
Leverans inom 2 timmar
Bolagspärm
Hjälp med firmanamnet
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Baserat på den extra av-
kastning som aktier har
gett historisk så kommer
ett månadssparande via en
blandfond som placerar 2/3
i aktier efter 20 år att ge ett
slutresultat som är ungefär
10 procent mindre än en
ren aktiefond, samtidigt
som risken kraftigt mins-
kar att slutresultatet blir
mindre än summan av in-
sättningarna. 

det finns förstås många
andra typer av sparande än
barnsparande då någon typ
av blandfond ger en lagom
risknivå. Blandfonder med
en lägre andel aktier är
lämpliga även vid spartider
på 2–3 år. Om till exempel
andelen aktier är 30 pro-
cent, så betyder räntein-

komsterna på resten av ka-
pitalet att aktiemarknaden
kan falla en bit utan att
sparandet totalt sett mins-
kar i värde.

Fast en nackdel med
blandfonder är ofta att
kostnaderna blir högre än
om spararen själv kombi-
nerar aktiefonder och rän-
tefonder hos samma
fondbolag. 

De fyra storbankerna
tar ofta nästan lika hög år-
savgift för sina blandfon-
der som för aktiefonderna,
trots att räntefonderna
efter det senaste årets sänk-
ningar kostar mindre än
hälften. Och de blandfon-
der som även är fond-i-
fond kostar ofta mer än
rena aktiefonder hos
samma fondbolag.

å andra sidan ger bland-
fonder en extra nivå av för-
valtning och bekvämlighet,
som kanske är värt att be-
tala för så länge sparkapita-
let inte är så stort. Om inte
annat så är det en förenk-
ling att hela sparandet
finns i samma fond.

ändå har sparandet i
blandfonder de senaste sju
åren legat stadigt kring 16
procent av det totala fond-
sparandet i Sverige. Kring

år 2000 var andelen lite
högre, medan den stora
tillväxten skedde redan i
mitten på 1990-talet. 

De senaste åren är det
istället hedgefonder och
högriskfonder som fått
störst inflöden. Men rimli-
gen kommer de senaste
årens erfarenheter, särskilt
börsraset 2008 och de låga
räntorna nu 2009, åter att
lyfta intresset för blandfon-
der.

De senaste årens erfarenheter, 
särskilt börsraset 2008 och de låga

räntorna nu 2009, kommer åter att lyfta 
intresset för blandfonder.’’
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M AT |  VÅRA SVENSKA TRADITIONER

i decennier var Tore
Wretman Sveriges ledande
krögare. Han drev Riche,
Operakällaren och en lång
rad andra klassiska Stock-
holmskrogar. Han lanse-
rade paradrätter som Toast
Skagen och introducerade
råvaror som till exempel
avokado för de svenska
kunderna.  

Christer Lingström,
som under många år arbe-
tade med Tore Wretman,
ser honom som en mentor:

– Hans kockgärning

gick längre än till utform-
ningen av maten. Han var
alltid nyfiken. Nöjde sig
inte med att veta att en
köttbulle ska vara rund,
han ville ta reda på varför. 

Under Tore Wretmans
sista sju åt lät han Christer
Lingström tillaga sin födel-
sedagsmiddag.

– Tore hade ätit samma
rätter på alla sina födelse-
dagar, den sjunde maj,
sedan han öppnade Riche
på 40-talet. Menyn fick
inte varieras. Till förrätt

skulle han ha kall inkokt
lax med skarpsås, inlagd
gurka och färskpotatis. Sen
små vårkycklingar med
gräddsås, svartvinbärsgelé
och smörslungad färskpo-
tatis. 

– Får man till det så är
det här en väldigt välsma-
kande rätt. Det är viktigt
att använda någon form av
sötma i såsen. Till exempel
svartvinbärssaft, eller gelé.
Men inga mängder!

Varje år hedrade Christer Lingström sin mentor Tore Wretman

med att laga dennes älsklingsrätt. Här är receptet.

Christer Lingström lagar

Tore Wretmans
favoriträtt

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

christer lingström

Mångårig krögare på Edsbacka krog, bjuder i varje nummer
av Legally yours på några av sina bästa recept.

Kontakt Yvonne Mattsson E-post yvonne.mattsson@mobilekitchens.se
Hemsidawww.mobilekitchens.se Telefon +46 (0) 709 90 40 46

Hospitality solutions
wherever you are!
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4 portioner 

1 kyckling på ca 1,2 kg 
några persiljekvistar 
salt och peppar 
1 msk smör 

sås: 

skrovet, dvs. benen från kyck-
lingen 
1/2 msk smör 
1 tsk vetemjöl 
1 1/2 dl kalv- eller hönsbuljong 
2 dl vispgrädde 
salt och peppar 

till servering: 

stekt potatis 
gelé 
pressgurka 

Sätt ugnen på 185°. 

Fyll kycklingen med persilja, salt
och peppar. 

Bryn kycklingen i smör på spisen
och stek färdigt i ugnen. Först på
ena sidan, sedan på den andra
och sist med bröstet uppåt. Stick
in en gaffel i den tjockaste delen

av låret. Kycklingen är färdigstekt
när köttsaften från låret är klar
som vatten. Det tar cirka 40 minu-
ter för en kyckling som väger 1,2
kg. Tranchera kycklingen i fyra
bitar – två lår- och två bröstbitar. 

Skär skrovet i bitar. Smält smör i
en stekgryta, lägg i skrovet, pudra
över mjöl och rör om på svag
värme. Tillsätt buljong och koka i
5 minuter under omrörning. 
Tillsätt grädde och koka i ytterli-
gare 5 minuter. 

Lägg över kycklingbitarna på ett
fat och sila såsen. Smaksätt såsen
och servera den med kycklingen,
potatis, gelé och pressgurka 

foto: bruno ehrs

STEKT VÅRKYCKLING MED GRÄDDSÅS



stås en fråga om personlig smak men
för mig är det definitivt den metod
som Allegrini använder som faller
mig bäst i smaken. Och det är inte
bara jag som tycker så. Ett flertal pro-
ducenter väljer i dag bort botrytisen.
Att så är fallet tyckte jag klart fram-
gick när jag vid ett besök hos Alleg-
rini i maj fick prova deras amarone
från 1997, 2001, 2004 och 2005. För
att jämföra dessa icke botrytiserade
vinerna hade vi en amarone med
botrytis (från hemlig producent) samt
en 1981 Amarone från Allegrini som
vid den här tidpunkten använde sig
av botrytis. Först skall sägas att deras
1981 fortfarande var full av liv i en
mogen ålder. Det andra botrytiserade
vinet kändes dock alltför eldigt och
saknade en del frukt. 

På Systembolaget finns i dag Alle-
grinis amarone della valpolicella

årgång 2004. Ett vin med medelstor
doft innehållande nyanser av körsbär,
choklad, kryddor och fat. Smaken är
medelfyllig och elegant med fin ba-
lans, rena syror och trevliga tanniner.
Ett harmoniskt vin.

Ett av mina favoritviner heter la

poja. Druvorna (Corvina) till detta
vin kommer från toppen av en kulle
som heter La Grola. Vingården La Poja
är endast tre och en halv hektar stor.
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peter axelsson

Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

VIN |  ALLEGRINI

familjeföretaget allegrini har
mer än 150 år bakom sig som vinpro-
ducent. I dag leds företaget av sysko-
nen Marilisa och Franco Allegrini
tillsammans med deras framlidne
broder Walters dotter Silvia. Silvia
har hand om marknadsföring och PR.
Franco är vinmakaren och Marilisa
har hand om försäljningen.

Företaget producerar också viner i
Bolgheri och Brunello di Montalcino i
Toscana. Därutöver samarbetar de
med två kooperativ och en privat pro-
ducent i Verona som säljer vinerna
under namnet Corte Giara.

Mest känt torde Allegrini vara för
sina amaroneviner. Amarone är ett
torrt rött vin som framställs av tor-
kade druvor. Huvuddruvan i vinet
heter Corvina som får blandas med
andra druvor. Allegrinis amarone be-
står av 80 procent Corvina, 15 pro-
cent Rondinella och fem procent
Oseleta.

Traditionellt har man vid fram-
ställningen av amarone använt sig av
druvor som angripits av botrytis.
Botrytis är en svamp som angriper
druvornas skal vilket i sin tur leder till
att druvmusten koncentreras. (I vissa
sötvinsdistrikt, till exempel Sauternes
i Bordeaux, är den ett måste för att få
fram de underbara söta vinerna). 

Hos Allegrini beslutade man för
cirka 20 år sedan att inte använda sig
av botrytiserade druvor så idag rensar
man bort alla druvor som angripits
innan man låter torka druvorna i en
modern torkningsanläggning. Genom
att inte använda sig av botrytis menar
Allegrini att de viktiga byggstenarna i
ett vin, tanniner, poyfenoler och anto-
cyaner blir bättre utan botrytis.

Vilken stil är då bäst? Det är för-

Härliga viner från

Allegrini
i Valpolicella

I vinvärlden pratas det ofta om traditionalister och modernis-

ter. Sedan finns det de producenter som kan förändra ett vin

utan att rucka alltför mycket på traditionen. En av dem är Al-

legrini med huvudsäte i italienska Valpolicella.

Familjeföretaget Allegrini leds av syskonen
Franco och Marilisa Allegrini.

Villa della Torre.
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Amarone är ett torrt rött vin som framställs av torkade druvor. 
Huvuddruvan i vinet heter Corvina som får blandas med andra
druvor. Allegrinis Amarone består av 80 procent Corvina, 
15 procent Rondinella och fem procent Oseleta.’’

Vinerna härifrån är magnifika. 2004
är senaste årgången och den finns
fortfarande finns på vårt monopol.
Doften i vinet består av körsbär, va-
nilj, fat och choklad samt pinje. Sma-
ken är drygt medelfyllig, utvecklad
med fin syra, söt frukt och snygga tan-
niner. Ett välbalanserat vin med bra
längd och rent slut.

Jämför gärna La Poja med vinet la

grola som är framställt på corvi-
nadruvor som växer på kullens slutt-
ningar. Även detta vin är mycket bra
med en modest prislapp. Storleken
mindre än La Poja men ändå mycket
vin för pengarna.

Hur är då vinerna som Allegrini
gör i Toscana? Jag skulle ljuga om jag
inte sa att även de är exempel på
viner i världsklass. Allegrinis egen-
dom i Bolgheri heter Poggio al Tesoro.
Mediterra består av 40 procent Syrah,
30 procent Merlot och resterande del
Cabernet Sauvignon. Hos oss finns på
beställningssortimentet årgång 2007.
Vinets doft är medelstor med inslag
av kryddor och röd frukt. Smaken är
medelfyllig, ung med fina syror, ba-
lanserad frukt och tanniner.

Allegrinis egendom i Brunello di
Montalcino heter San Polo. För att få
en komplett bild av de härliga vinerna
som Allegrini gör måste ni också

prova deras brunello och för tillfället
finns årgång 2003 på beställningssorti-
mentet. 2003 var en varm årgång i hela
den europeiska vinvärlden. Det varma
året känns i vinet men stör dock inte
balansen på något sätt utan vinet är nu
moget med varma toner och med in-
slag av choklad. Jag fick också prova år-
gång 2004 på flaska (som jag hoppas
hittar till våra hyllor) och det var ytter-
ligare ett snäpp upp på kvalitetsskalan.
Doften var stor och ung med inslag av
mörk frukt, moreller och plommon.
Diskreta fat. Fyllig, välbalanserad
stram smak med fin struktur. Ett här-
ligt vin. Även 2006 och 2007 (fatpro-
ver) kommer att bli stora viner.

Till sist ett vitt vin från Bolgheri
som ni bara måste försöka få tag på.
solosole (årgång 2007) är gjort
på druvan Vermentino. Vinstockarna
är hämtade från Korsika. Doften är
aromatisk med bland annat mandel
mineral och gula äpplen. Smaken är
medelfyllig och balanserad med fina
syror. Ett elegant vin.

När Marilisa Allegrini får frågan
om de tänker köpa ytterligare vingår-
dar skakar hon på huvudet.

-- Möjligtvis köper jag mig en se-
gelbåt och seglar utanför Bolgheris
kust, men någon mer vingård blir det
inte, säger hon.

§ 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

VINER FRÅN ALLEGRINI

varunr och namn pris betyg

96871    Allegrini Amarone 2004 475 kr §§§§§

96934   La Poja 2004 495 kr §§§§§

42334   La Grola 2004 159 kr §§§§

74887    Mediterra 2007 149 kr §§§§   

97666   Brunello di Montalcino 

San Polo 2003 355 kr §§§§(§)

97715    Solosole 2007 169 kr §§§§

för er som vill prova Allegrinis toscanska
viner tillsammans med mat finns nu ett unikt
tillfälle. Marilisa Allegrini och kocken Goirgio
Soave (driver restaurangen Groto de Cornan i
byn Sant'Ambrogio i hjärtat av Valpolicella)
gästspelar den 9-10 oktoer på Bomans Hotell i
Trosa. För bokning ring hotellet 0156-52500

PROVA VINERNA MED MAT
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det vanligaste sättet att be-
döma ett vin i dag torde vara att
använda sig antingen av en 100
eller 20 poängskala. Den första
har sitt ursprung i det ameri-
kanska high school-systemet.
Nu är det egentligen inte ett
100 poängs system eftersom vi-
nerna bedöms i en skala mellan
50 och100 poäng. 

En av de största i branschen
är Robert Parker, som ger ut tid-
ningen The Wine Advocate.
Han är en av de som använder
sig av 100-poängskalan. Ett vin
i hans skala som får mellan
50–59 poäng anses som oaccep-
tabelt. 60–69 poäng får ett vin
som ligger strax under medel.
70–79 poäng får viner som är
medelmåttiga och har vinerna
lyckats nå 80–89 poäng anses
de vara mycket bra. De bästa vi-
nerna kan få 90–95 poäng och
anses då outstanding och skulle
vinet nå upp till 96-100 poäng
anses det vara extraordinärt. 

en del använder en lite an-
norlunda indelning när de an-
vänder sig av 100-poängskalan,
men i stort kan Parkers indel-
ning sägas vara ledande.

20-poängskalan är också
vanlig. Den används lite olika,
men jag tycker föreningen
Munskänkarnas indelning är

bra. Ett vin som får 6 poäng
eller under anses odugligt.
Viner som får mellan 7–8
poäng anses som enkla utan ka-
raktär. Får vinet 9–11 poäng är
det ett vin som är ordinärt med
avseende på kvalité och typi-
citét. Ett vin som
bedöms ha fin kva-
lité och typicitét
kan få mellan
12–14 poäng. Lig-
ger ett vin mellan
15–17 poäng så är
det ett högklassigt
vin med impone-
rande djup och ka-
raktär. 

De viner som anses excep-
tionella med unik karaktär,
komplexitet och djup får de
högsta poängen 18–20 poäng.

när jag skriver i Legally
yours så använder jag mig av
20-poängskalan som grund. Där
får viner mellan 7–8 en §, 9–11
poäng §§, 12–14 poäng §§§, 15-
17 poäng §§§§ och 18-20 poäng
§§§§§. Ibland har ni säkert note-
rat att jag skriver (§) och då
tycker jag att vinet ligger på
gränsen till att komma upp på
den högre nivån.

Det är vinets utseende, doft
och smak som poängsätts.

Utöver poängsättningen så

är det flera skribenter som gör
en bedömning om vinet är
prisvärt eller inte. Detta menar
jag egentligen är (även om jag
själv gör det när jag provar
viner i Munskänkarnas prov-
ningsgrupp) en omöjlig uppgift.

När blir ett
vin som kos-
tar 59 kronor
ett fynd/su-
perfynd och
vad skulle
det då egent-
ligen ha
kostat? Är en
småbil ett

fynd jämfört med en Ferrari.
Jag försöker istället att i min lö-
pande text notera när jag tycker
att ett vin har en kvalité som
gör att det kunde kostat mer,
men visst är det intresset och
storleken på plånboken som
avgör?

vad är då poängen med
poängen? Enligt mitt förme-
nande så är det helt enkelt fråga
om konsumentupplysning och
att helt enkelt försöka ge er en
vägledning när ni söker goda
viner. Men prova gärna att sätta
poäng själva också. Det är fak-
tiskt ganska kul att göra det
själv och sedan jämföra med
andra.

peter axelsson

Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

VINSKOLAN |  POÄNGBEDÖMNING

De flesta vinskribenter använder sig i dag av någon

form av poäng- eller symbolskala när de bedömer ett

vin. Vad är det en vinprovare bedömer? Och vad är

egentligen poängen med poängen?

Enligt mitt 
förmenande

är det helt enkelt 
en fråga om konsu-
mentupplysning 
’’

Poängen med

poängen
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Alkohol kan 
orsaka 

hjärnblödning 
och cancer.

MONCARO 
-Kvalitetsvin från Italien
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www.barbroguaccero.it

Fynd 
-rekommenderas 

varmt! 
Ulrika Karlsson & Camilla Settlin 

Aftonbladet 
2009-06-04

”Vin på druvan 
montepulciano där 
en del av druvorna 

har torkats. 
Strävt men i balans 

med bärigheten. 
Gott till kött.”

 Jens Dolk 
Svenska Dagbladet 

2009-01-23
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På hög höjd
Vill du och ditt företag höja nivån på era möten?

Konferera i vår nyrenoverademöteslokal ”Prinsens
Utsikt” med imponerande utsikt över Bråviken.

Utmana sedan er själva i höghöjdsbanan bland
trätopparna. Där får gruppen verkligen tänja
på gränserna. Både fysiskt och psykiskt.

Låter det spännande? Kontakta oss på 011-622 00

Moderna möten

Länsförsäkringar är en bolagsgrupp som består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag, 

alla med stark lokal förankring och närhet till sina kunder.

Som arbetsgivare har du ansvar för att den som blir sjuk 
eller skadad snabbt kommer tillbaka till jobbet. Sätter 
du inte in rätt åtgärder i tid blir det dyrt för företaget, 
och ännu mer synd om den som råkat illa ut. 

Våra försäkringslösningar innehåller omedelbar råd-
givning och snabbare sjukvård. Prata med din försäkrings-
rådgivare eller gå in på www.lansforsakringar.se/foretag 
så får du veta mer.

Alla vinner på att det går 
snabbt att komma tillbaka.



Alkoholkonsumtion 
under graviditeten kan 

skada barnet

Nr 6562 • Catena Malbec • 119 kr
Rött vin från Mendoza, Argentina 
Alkoholhalt 14%
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Snygg och typisk
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www.vinunic.se

MER ÄN PRISVÄRT
AoM nr 17 2008

MER ÄN PRISVÄRT
”Snygg och typisk för den nya generationen argentinare; 
sträv, stram, kryddig, lång och lätt eldig med bra syra 
och fi n svartbärig frukt.”
Vin & Bar Journalen nr 4 2008

aftonbladet.se

Expressen Leva & Bo Nr 29, 2008

”Catena Malbec från Mendozas höjder är en härlig, rik 
och balanserad, fruktig och modern malbec som passar 
allt kött från grillen. Den har både stor struktur och 
generöst, fi nstämt innehåll.”
di.se
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Arbetsrätt
Förtroendeman
Av Håkan Gabinus Göransson 
åhnberg

� En praktisk
kommentarbok
till förtroende-
mannalagen. Be-
lyser den när-
mare innebörden
av lagens regler,
bland annat med
referat och hänvisningar till rättsfall
där Arbetsdomstolen prövat tvister
om förtroendemannalagen. 

Fackliga 
Förtroendemän 8u
Av Lars Lunning
norstedts juridik

� En kommentar
till 1974 års lag
om facklig förtro-
endemans ställ-
ning på arbets-
platsen. Här be-
handlas olika slag
av facklig verk-
samhet liksom vill-
koren för att det fackliga arbetet
skall få utföras på betald arbetstid. 

Familjerätt
Vårdnad, boende 
och umgänge 3u
Av Mats Sjösten
norstedts juridik 

� Behandlar reg-
lerna i 6 kap. för-
äldrabalken om
vårdnad, boende
och umgänge. I
boken görs en ge-
nomgång av vård-
naden i särskilda fall, av
samarbetsavtal, av socialnämndens
verksamhet med godkännande av
föräldrars avtal om vårdnad, av för-
farandet i mål och ärenden om
vårdnad samt av Europakonventio-
nen och Barnkonventionen.

Obeståndsrätt
Konkurspraktikan 2009
Av Hans Elliot 
limhamnsgruppen

� En systematisk
sammanställning
av praktiskt taget
alla konkurshand-
lingar, deras inne-
håll, när
expediering ska
ske och till vem. 

Processrätt

Stockholms 
Handelskammares 
Skiljedomsinstitut 
– En handbok och 
regelkommentar för
skiljeförfaranden
Av Marie Öhrström
norstedts juridik

� En praktisk väg-
ledning till olika
typer av kommer-
siell tvistlösning.
En guide till skilje-
dom i allmänhet
och till Skiljedom-
sinstitutet vid
Stockholms Han-
delskammare i synnerhet.

Övergrepp mot 
kvinnor och barn
Av Christian Diesen 
och Eva F Diesen 
norstedts juridik

� Baserad på en
studie med 
10 000 förunder-
sökningar och 
1 200 domar rö-
rande våldtäkter,
sexuella över-
grepp mot barn,
barnmisshandel och kvinnomiss-
handel inom relation samt barn-
pornografibrott. Studien visar att
brotten mot kvinnor och barn ökar
och att det finns betydande brister
inom rättsapparaten när det gäller
att utreda och bedöma dessa
brott. 

Skatterätt

Husavdrag – ROT-
arbeten, hushållstjäns-
ter, skattereglerna
Av Olof Dreij och Jan-Erik Persson 
tholin & larsson

� Innehåller en
utförlig redogö-
relse om de
komplicerade
reglerna om
skattereduktion
vid renovering,
ombyggnad och
tillbyggnad av
småhus samt för de så kallade hus-
hållsnära tjänsterna.

LITTERATUR |  TIPS

Affärsjuridik

Samarbete i bolag 2u
Av Rolf Dotevall
norstedts juridik 

� I boken be-
handlas person-
bolag, handels-
bolag och enkla
bolag i svensk
rätt. Dessutom
behandlas bland
annat personbo-
lagsrätten i fransk,
tysk, engelsk och amerikansk rätt. 

Aktiebolagslagen 2u
Av Bo Svensson/Johan Danelius
tholin & larsson

� Tar upp reg-
lerna från 1 mars.
Den innehåller
många nyheter
med kommenta-
rer. 

Fusioner & Fissioner 7u
Av Bengt Heinestam
björn lundén information ab

� Riktar sig
främst till reviso-
rer, redovisnings-
konsulter och
företagsledare i
aktiebolag som
har funderingar
kring fusioner
eller fissioner.
Komplett med aktuell lagstiftning
och gällande rekommendationer
inom området.

Aktiebolagets 
grundproblem 3u
Av Claes Bergström/Per Samuelsson
norstedts juridik

� Ger en ingå-
ende och bred
behandling av
temat bolagsstyr-
ning på ett sätt
som integrerar
modern ekono-
misk företagsteori
med rättsvetenskap

FRAGILE

VÅRDNAD BOENDE  
OCH UMGÄNGE

samt verkställigheten av sådana 
avgöranden och överenskommelser

MATS SJÖSTEN
TREDJE UPPLAGAN





Samhälle
McMaffia
Av Misha Glenny
norstedts

� Brittiske journalisten Mischa
Glenny har kartlagt den globala
organiserade brottsligheten –och
hur den påverkar vår vardag. 

Mervärdesskattedirektivet är utgångspunkt för förståelse av 
rättsläget såväl i Sverige som i andra medlemsstater. Bedöm-
ningen av varje mervärdesskatterättslig fråga måste ta sin 
början i EU:s direktiv. Dess innehåll krävs för klarläggande av 
innebörden i nationell mervärdesskatterätt. 

Björn Westberg analyserar och beaktar samtliga rättsfall 
från EG-domstolen samt grundläggande EG-rättsliga prin-
ciper och andra rättsområden av betydelse för tolkningen 
av mervärdesskatterätten.

Läs mer och beställ på thomsonreuters.se/moms

THOMSON REUTERS PROFESSIONAL AB  Hälsingegatan 43, Box 6430, 113 82 Stockholm

thomsonreuters.se

                är en mer djupgående analys av lagstiftningen jämfört med Karnovs 
lagkommentarer. De ger en snabb överblick av reglernas innehåll och betydelse, samtidigt 
som du får tillgång till fördjupade och ständigt uppdaterade studier av aktuella rättsfrågor 
samt hänvisningar till annan litteratur. Läs mer på thomsonreuters.se.

MERVÄRDESSKATTEDIREKTIVET
– EN DJUP KOMMENTAR

NY BOK!
1.595 KR
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Rot & Rut
Av Anette Broberg 
och Ulf Svensson 
björn lundén

information ab

� En praktisk
handbok som
visar hur de nya
reglerna om skat-
tereduktion för
ROT-arbeten och
hushållstjänster fungerar.

Historia

Historiens 100 
viktigaste svenskar
Av Niklas Ekdahl/Petter Karlsson
forum

� Författarna ran-
kar landets genom
tiderna mest bety-
delsefulla perso-
ner. Bläddervänlig
samling med tydlig
1900-talsdomi-
nans.

Al Capone
Av Henrik Höjer
albert bonniers

� Gangsterikonen
– och förbudsti-
dens USA – skild-
ras i en välskriven
och anekdotfylld
biografi.

Resa
Urban Safari
Av Bobbo Karlsson
prisma

� Reportagesam-
ling med porträtt
av Bangkok,  Ber-
lin, New York och
nio andra världs-
städer. 

LITTERATUR |  TIPS



Quick
Av Pelle Svensson
blue publishing

� Advokaten Pelle
Svensson har
länge engagerat
sig i mordrätte-
gångarna mot
Thomas Quick. I
den här boken,
skriven efter att Quick dragit till-
baka sina erkännanden, ger han
sin syn på utredningarna.

Ingen tar skit i de 
lättkränktas land
Av David Eberhard
prisma

� Psykiatern David
Eberhard fortsät-
ter diskutera ”den
svenska kränkthe-
ten” i uppföljaren
till debattboken ”I
trygghetsnarko-
manernas land”.

Thrillers

Tre skunder
Av Anders Roslund 
och Börge Hellström
piratförlaget

� I Roslund och
Hellströms nya
spänningsroman
skickas en polisin-
filtratör  i fängelse
med uppdrag att
ta kontroll över
knarktrafiken.

Utpressningen
Av John Grisham
albert bonniers

� Under dödshot
tvingas juriststu-
denten Kyle McA-
voy ta jobb på en
Wall Street-byrå i
denna thriller av ty-
pisk Grisham-ka-
raktär.

LITTERATUR |  TIPS
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Finansbranschens
 regelsamlingar 2009/2010

Bank & Försäkring 2009/2010

Samlingsverket för bank-, kredit- och
 försäkringsområdena. Här hittar du både
 lagregleringen och Finansinspektionens
 föreskrifter och allmänna råd. Med de nya
bankstöds- och penningtvättsreglerna.

Uppdaterad per den 1 juli. 

Pris 550 kr (exkl. moms och porto)

Börs 2009/2010

Samlingsverket för börsbolag och deras
 rådgivare. Här hittar du t.ex. de nya 
takeover-reglerna, Finansinspek tio nens
föreskrifter samt den samlade självregle-
ringen på börsområdet.

Uppdaterad per den 1 juli. 

Pris 550 kr (exkl. moms och porto)

Värdepapper 2009/2010

Samlingsverket för värdepappershandel.
Här  hittar du t.ex. lagregler,
Finansinspektionens föreskrifter samt
självregleringen från Svenska
Fondhandlareföreningen, SwedSec,
Fondbolagens Förening och Euroclear.

Uppdaterad per den 1 juli. 

Pris 550 kr (exkl. moms och porto)

Beställning
www.farsrsforlag.se

Tel: 08-402 75 00 E-post: order@farsrsforlag.se

Nya
 u

ppla
gor

Direkt från
tryckpressarna

Nya regelsamlingar från FAR SRS Förlag



Juristgolfen
2009 tackar
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Stig ”Stickan” Sahlström, 
Brottmålsadvokaterna.

Spelare anländer till Kallfors. Taktiksnack. Anette Ivri, Mannheimer Swartling.

Maria Karnland, Blendow Group hälsar alla välkomna.
Erik Löfwall, Hammarskiöld, 
Stig Sahlström, Brottmålsadvokaterna.

Leonard Rooney,  före detta svensk 
mästare i longdrive.

Mats Carnestedt, Advokat-
firman Mats Carnestedt.

Karl Svantemark, Vinge.

Charlotte Bus,
Magnusson.

Kajsa Westerdahl,
Baker & McKenzie.

Marika Wernström, Inter, 
Per-Olof Söderberg, NBW.

Peter Nilsson,  Hammarskiöld., Maria Nilsson, Setterwalls, Wodek 
Kleinwichs, Glimstedt.

Anette Ivri, Mannheimer Swartling, Charlotte Bus, Magnusson, 
Magnus Björkman, Danske Bank.

Bo Söder, Fylgia, Anders Frick, Vinge, Toste Hedlund, Ekonomlinjen,
Kerstin Eriksson, Advokatfirman Kjell Eriksson.

Thomas Ehrner, Setterwalls, Olle Flygt, Mannheimer Swartling, Peter
Kullgren, Hamilton, Michael Berg, Inter.

Pia Tengvall, Advokatfirman
Tengvall, Mario Ashman,

Inter, Helén Waxberg, Mann-
heimer Swartling.

Ulf Sallnäs, Vinge.

Peter Linder
från Ekonom-
linjen. 

Kampen om ”Bästa lag” och
”Bästa individuella spelare” 
var i år mycket hård. 



för tredje året i rad gick Juristgolfen av
stapeln och i år spelades den mycket prestige-
fyllda tävlingen på Kallfors Golfklubb. Intresset
för Juristgolfen blir allt större för varje år och
redan i ett mycket tidigt skede var årets startfält
fullbokat. 

Kampen om ”Bästa lag” och ”Bästa individuella
spelare” var i år mycket hård. Advokatfirman
Inter som ställt upp sedan Juristgolfens begyn-
nelse laddade upp med att spela in dagen innan
– en övning som gav resultat då de kammande

hem titeln för ”Bästa lag”. Joakim Flodin, Advokat-
firma Joakim Flodin, slutade som lycklig vinnare i
den individuella tävlingen. Dessutom tävlade alla
Juristgolfens spelare i bland annat ”närmast hål”
där man skulle vinna mot en Pro och lucky loser.
Vidare bjöds det på uppvisning av en före detta
svensk mästare i longdrive som visade årets fina-
lister hur det skall gå till.

Som vanligt kunde spelarna, förutom golfspel
i strålande solsken, njuta av spännande överrask-
ningar i sponsorernas tält längs med banan. Där

bjöds det på allt ifrån korv med bröd till hälsotält
med juice och morotskaka. Villa Fridhem utsågs
till ”Bästa tält 2009” genom sin tävling ”Jättelaby-
rinten” och genom att bjuda på champagne och
chokladdoppade jordgubbar. 

Den avslutande middagen hölls på Kallfors
Kök som är känd för sin högt prisade mat. Samti-
digt hölls prisutdelningar till dagens alla lyckliga
vinnare. Första pris till bästa spelare delades ut av
Länsförsäkringar.

Tredje gången gillt för Juristgolfen
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Hans Ahlstedt, Hans Ahlstedt Advokatbyrå,
Kerstin Eriksson, Advokatfirman Kjell Eriksson.

Marika Wernström, Inter, Sofia Josefsson,
Hammarskiöld, Per-Olof Söderberg, NBW.

Olle Flygt, Mannheimer Swartling, Johan Lin-
der, Hamilton, Peter Kullgren, Hamilton, Per
Molander, Mannheimer Swartling.

Stig Sahlström, Brottmålsadvokaterna, 
Olof Hildebrand, Skarborg & Partner.

Johan Linder, Hamilton. Anette Ivri, Mannheimer Swartling, Urban Båvestam, Mannhei-
mer Swartling, Anders Arthur, Mannheimer Swartling.

Anna Bladh, Mannheimer
Swartling.

Joakim Flodin, Advokatfirman
Joakim Flodin.

Eva Margareta Nyhlén, 
Länsrätten i Uppsala län.

Sofia Josefsson, 
Hammarskiöld.

Kajsa Westerdahl, Baker &
McKenzie och Magnus
Björkman, Danske Bank.

Urban Båvestam, Mannheimer Swartling,
Kerstin Eriksson, Advokatfirman Kjell Eriksson.

Deltagarna njöt av den goda maten efter 
dagens tävlingar.

Joakim Flodin, Advokatfirman Joakim Flodin,
Bästa spelare.

Stilstudie: Joakim Flodin,
Advokatfirman Joakim 
Flodin, Bästa spelare.

Claes-Göran Ullman, Inter, Bästa lag. Skål för vinnarna.

foto: nina åling
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Therese Hamsten, Mannheimer Swartling
och Malin Sund, Advokatfirman Nordia.

Sandra Wikskal, Flyg taxi, Tanja Hansson,
Eniro, Mahtab Zakikhani, SPV och Anna Nils-
son, skattejurist, ÖPwC.

Petter Ingelshed, Advokatfirman Lindahl och
Martin Tesh, Grönberg Cederlöv advokatbyrå.

Ulf Wiklund och Mats Hesselrud, JCA
Skarp Advokatbyrå.

Gunnar Falk och Martin Särman, Falk Sjöberg
& Partners.

Birgitta Dahlgren, Rena hem och Helena
Alama, Index Estate.

Johanna Magnusson och Marie Englund,
vid Attunda tingsrätt.

Eeva-Liisa Kiiski, Advokat, Advokatfirman
Kiiski Johan Paléus, Advokat, Djurgårdens
Advokatbyrå.

Peter Danowsky, Danowsky & partners
Jan Sjöberg, Advokat, Wistrand.
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� Den 23 april bjöd Blendow Group
in till vårfest på Bygget i Stockholm.
Under kvällen prisades och intervjua-
des Årets Jurist Elisabeth Massi Fritz.
Otto Rydbecks Minnesfond delade ut
sitt årliga stipendium som 2009 gick
till Gunnar Nord. Vidare bjöd kvällen
på livemusik, god mat och dryck.

Adam Grabavac, CJ Advokatbyrå
Jonatan Lundgren, Advokatfirman Lindahl.

Sara Bergdahl och Camilla Antoft från Stock-
holms Tingsrätt.

Nora O’Dowd Nyman, Gunnar Andersson,
Charlotta Ståhlberg, och Linda Widenström,
alla vid Göteborgs stad.

Ove Behrens och Susanne Behrens, 
Behrens advokatbyrå.

Ann-Cathrin Weingård, Kinnevik och Anna
Karin Gradin, Baker Mc Kenzie/Golden Minds.

Staffan Renström, Sveriges Byggindustrier
och Björn-Anders Feijen, Advokat.

Jens Eriksson Rindö, Råd & rätt
Yuksel Özkan, Advokatfirman Westberg &
Ljungstedt.

Torsten Tullberg, Tullbergs Kommunika-
tionsbyrå  Harald Lindquist, Jusek.

Ekrem Gungör, Åberg & Salmi och Malin
Sund, Advokatfirman Nordia.

Therese Hamsten och Torbjörn Ström, 
Setterwalls.

Christene Grenbäck, Caroline Lippman, Jur
kand, Advokatfirman Bill Andréasson.

Ekaterina Kovaleva och Anneli Appelqvist 
Gezelius, Corp Nordic.

Gustav Linge,
Gärde & Nordlin.

Conny Larsson,
Institutet för infor-
mationsteknologi.Josefine Färnstad,

Stockholms Univer-
sitet.

Vårfest på Bygget
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Gunnar Nord, Företags juridik, Åsa Sydén,
Riksbanken och JK Göran Lambertz.

Petra Willhelmsson, KPMG och Mirja
Johansson, VHS.

Otto Rydbeck JR och brodern Georg Ryd-
beck delade ut Otto Rydbäcks minnes-
fonds pris till årets stipendiat Gunnar Nord.

Jane Niedra och Ylva Nordling, STRIKT.

Eva Holm, fd ordförande i Bolagsjuristernas
förening Håkan Fohlin, Setterwalls.

Susanne Sjödin-Svensson och Diahahan 
Joseph från AFA Försäkringar.

Emma Frickner Kapfält, Svante Brunnberg och
Sandra Mir Cabot från Juristjouren.

Lucia Trenkler och Stig ”Stickan” Sahlström,
Brottmålsadvokaterna i Stockholm.

Annika Sernerud, Öhrlings PwC och Kathrine
Strömme, SET Revisionsbyrå.

Juristbandet
Åke Fors Group
från Setterwalls
lockade till
dans.

Tove Rhydin, Adv Åhberg & Salmi och Daniel
Nyrén, Associate, KPMG.

Lena Skoglund, Utrikesdepartementet och
Maria Sjödin, Ethix SRI Advisors.

Årets Jurist
Elisabeth
Massi Fritz. 
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Rosita von Feilitzen I tel 073-540 57 07 
rosita.von.feilitzen@synk.se I www.synk.se

Specialiserad på

Rekrytering och 
Kompetenskonsulter 
inom juridik
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� För tredje gången slog 
Legally Lady upp portarna till
mingelkväll för kvinnliga juris-
ter. Hotel Diplomat fylldes
den 14 maj till bredden och
det debatterades länge kring

temat ”Duktig duger inte”.
Kvällens moderator var Per-
nilla Norman, advokat, blog-
gare om kvinnliga juristers
villkor samt grundare av Nan-
nyservice.

Panelen bestod av Kinnery Chandarana, Micronic Laser Systems, Clea
Sangborn, Försvarsadvokaterna Stockholm, Lili-Ann T Tullborg, Lindahl och 
Ulrika Gradén, GM Marknadskommunikation. 

Moderator var Pernilla Norman,
advokat, bloggare.

Ulrika Gradén, GM Marknadskommunikation, 
Clea Sangborn, Försvarsadvokaterna, Jenny Lindér
samt Lili-Ann Tapper Tullborg från Lindahl.

Johanna Hallquist och Hanna Nilsson, Väster-
manlands tingsrätt.

Lina Holmgren, Försvarsadvokaterna och
Liv Färndahl, Advokatfirman Lindahl.

Jenny Stenesjö och Emma
Tillberg från Öhrlings PwC.

Amanda Onval, och
Dalia Lahdo från 
Juristdomänen.

Annelie Johnsdotter, Grünber-
ger Advokatbyrå.

Ulrika Greghammar, Jenny Hildén och Emma
Forsberg från Lindskog Malmström.

Anne Rajmic, LO TCO och Shiva Afrasiabi, 
Advokatfirman Carler.

Romina Bolin, SEB och Jonna Sidén, Sara Der-
akti och Hanna Walukiewicz från Mannheimer
Swartling.

Mari-Louice Falck, Regerings-
kansliet och Sinikka Tiri Litby,
Advokat.

Caroline Billgren, Deloitte
Jonna Sidén, Mannheimer
Swartling.

Jeanette Karlsson, Försvars-
advokaterna och Ingrid Johns-
son, Altin.

Kinnery Chandarana, Micronic Laser
Systems, Terhi Pakkala, Nasdaq OMX
och Vasiliki Kottis, Nordnet.

Anna Karin Hellsten och Lena
Schöttfrån Post & Telestyrel-
sen.

Lisa Nordin, Emma Mähler,
Josefine Baldéh och Anna
Sundberg från White & Case.

Emilia Söderholm, Statsledningskontoret
och Jenny Åkesson, Länsrätten Stockholm.

Ingrid
Elovsson,

Stock-
holms

Asylbyrå.

Karin Gyl-
lenring,
Stock-
holms
Asylbyrå.

Kvinnliga jurister
minglade på
hotel Diplomat
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Baker & McKenzie
Advokatbyrå

Jenny Lundberg, 27 år.
Baker & McKen-
zie Advokatbyrå
anställde den 21

april Jenny Lund-
berg som biträ-
dande jurist.
Jenny kommer
närmast från en tjänst som analy-
tiker på Rikspolisstyrelsen och an-
sluter till vår grupp för arbetsrätt.

Caroline Khattar Boström, 29

år. Caroline Khattar Boström har
anställts från den 25 augusti som
biträdande jurist på Baker & Mc-
Kenzie Advokatbyrå. Caroline
kommer närmast från Konkur-
rensverket och ansluter till BMK:s
konkurrensrättsliga grupp.

Öberg & Associés 

Jakob Lundström har rekryterats
av advokatfir-
man Öberg &
Associés. Jakob
Lundström är
konkurrens-
rättsspecialist
och befäster där-
med sin ställning
som specialiserad EU-rätts- och
konkurrensrättsboutique. Jakob
kommer närmast från White &
Case LLP där han arbetat med
konkurrensrätt.

Advokatfirman 
Cederquist 

Oskar Fredriksson, född 1982,

biträdande jurist. 
Oskar Fredriks-
son påbörjade
sin anställning
hos Advokatfir-
man Cederquist
den 17 augusti
2009. Oskar ar-
betade tidigare vid Stockholms
tingsrätt och arbetar nu med tvis-
telösning. 

Anna Engström Rosenberg,
född 1983, biträdande jurist. Anna
Engström Ro-
senberg påbör-
jade sin anställ-
ning hos
Advokatfirman
Cederquist den
17 augusti 2009.

Hennes huvud-
sakliga arbetsområde är tvistelös-
ning och kommer från studier vid
Stockholms universitet.

Fredrik Lindblom, född 1971,

Counsel. Fredrik Lindblom är an-
ställd hos Advo-
katfirman Ceder-
quist sedan den
första maj och
arbetar huvud-
sakligen med
konkurrensrätt
och upphandlingsrätt. Fredrik ar-
betade innan på White & Case.

Amir Mohseni, född 1979, biträ-
dande jurist. 
Amir Mohseni 
är anställd hos
Advokatfirman
Cederquist se-
dan den första
maj och arbetar
huvudsakligen
med konkurrens-
rätt och upphandlingsrätt. Amir
kom dessförinnan från Konkur-
rensverket.

Annika Walin, född 1978, biträ-
dande jurist. 
Annika Walin 
påbörjade sin 
anställning hos
Advokatfirman
Cederquist den
20 april och ar-
betade innan på
Kaupthing Bank Sweden. Annika
arbetar med finansiering.

Centrumadvokaterna
Syd 

Mats Edvardsson, 24 år, biträ-
dande jurist. Mats påbörjade sin
anställning hos
Centrumadvoka-
terna Syd den 16
april efter en två
månader lång
praktik. Han kom
dessförinnan
från studier vid
vid Lunds universitet. Mats huvud-
sakliga arbetsområde är familje-
rätt men han bistår även i flertalet
andra ämnesområden.

Advokatfirman NOVA

Madeleine Kärde, 25 år, biträ-
dande jurist. Madeleine Kärde på-
började sin an-
ställning vid
Advokatfirman
Nova den 2 mars.
Hon kom dess-
förinnan från
studier vid
Stockholms universitet. Madelei-
nes huvudsakliga arbetsområde är
allmän affärsjuridik samt obe-
ståndsrätt.

Hamilton Advokatbyrå

falun

Marcus Lundell, 27 år, biträ-
dande jurist.
Marcus Lundell
påbörjade sin 
anställning på
Hamilton Advo-
katbyrå Falun
den 1 april och
kom dessförin-
nan från tjänstgöring vid Falu
tingsrätt. Marcus arbetar med all-
män affärsjuridik och har tidigare
varit anställd på Andersson Gus-
tafsson Advokatbyrå i Stockholm.

karlstad

Karin Kierkegaard, 31, delägare.
Hamilton Advo-
katbyrå i Kar-
lstad har glädjen
att presentera
en ny delägare,
advokat Karin Ki-
erkegaard. Karin
har varit verk-
sam inom advokatbyrån en längre
tid som biträdande jurist och gick
in som delägare den 1 juli 2009.

malmö

Pontus Andgren, 29 år, biträ-
dande jurist. Pontus Andgren på-
började sin anställning på Hamil-
ton Advokatbyrå Malmö den 4
maj och kom dessförinnan från
tjänstgöring vid Lunds tingsrätt.
Pontus arbetar med allmän affär-
sjuridik och obeståndsrätt och är
jur kand från Lunds universitet år
2007.

Emma Broddesson, 29 år, biträ-
dande jurist.
Emma Broddes-
son påbörjade
sin anställning på
Hamilton Advo-
katbyrå Malmö
den 1 mars och
kom dessförin-
nan från tjänstgöring vid Växjö
tingsrätt. Emma arbetar med all-
män affärsjuridik och obestånds-
rätt. Hon har studerat vid Univer-
sity of Toronto, Faculty of Law och
är Jur kand från Lunds universitet.

stockholm

Mikael Dubois,
30 år, biträ-
dande jurist. Mi-
kael Dubois på-
började sin 
anställning på
Hamilton Advo-
katbyrå Stock-
holm den 14 april. Mikael kom
dessförinnan från Länsrätten i

Nyköping. Mikael arbetar med of-
fentlig upphandling och konkur-
rensrätt.

Linn Hökmark,
29 år, biträ-
dande jurist. Linn
Hökarmark på-
började sin an-
ställning på Ha-
milton
Advokatbyrå Stockholm den 9
mars. Linn kommer senast från
tjänstgöring vid Södertälje tings-
rätt. Hennes huvudsakliga ar-
betsområde är obeståndsrätt.

Mattias Detterfelt, 36 år, delä-
gare. Hamilton i
Stockholm fort-
sätter att växa
inom M&A och
Capital Markets
och rekryterar
Mattias Detter-
felt från Ger-
nandt & Danielsson. Mattias Det-
terfelt som under lång tid har
arbetat i Stockholm och New York
med publika och privata transak-
tioner inträdde som delägare i Ha-
milton den 1 juli 2009. Mattias har
tidigare varit anställd vid Skadden,
Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
2004–2005, New York.

växjö 

Kenneth Wiktorsson, 58 år, 
biträdande jurist.
Kenneth Wik-
torsson påbör-
jade sin anställ-
ning på
Hamilton Advo-
katbyrå Växjö
den 1 april och
kom dessförinnan från IKANO
Bank SE. Kenneth arbetar med all-
män affärsjuridik, bank och finans,
finansiell juridik och processer.

Johan Norrlin, 34, biträdande
jurist. Påbörjade
sin anställning
vid Hamilton Ad-
vokatbyrå den
27 april. Han
kommer senast
från en tjänst
som assessor vid Göta Hovrätt. Jo-
hans huvudsakliga arbetsområde
är miljörätt.

Vill du också att era 
nyanställda jurister
skall synas här?

Kontakta Caroline Carlsson: 
caroline.carlsson@blendow.se
eller 08-579 366 00.”
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Wistrand Advokatbyrå

stockholm

Victor Palm, 43 år, biträdande ju-
rist. Victor Palm påbörjade sin an-
ställning vid Wistrand Advokatbyrå
den 1 september 2009 och kom-
mer att arbeta med skatterätt.
Victor kommer dessförinnan från
Skatteverket i Stockholm. 

Marek Plotka, 25 år, biträdande
jurist. Marek Plotka kommer se-
nast från en tjänst som notarie vid
Stockholms tingsrätt. Markes hu-
vudsakliga arbetsområde är inom
obeståndsrätt och började på
Wistrand Advokatbyrå den 1 juni.

Henrik Rydqvist, 28 år, biträ-
dande jurist. 
Henrik Rydqvist
började sin an-
ställning vid
Wistrand Advo-
katbyrå den 17
augusti 2009

och kommer
dessförinnan från Nacka tingsrätt
där han tjänstgjorde som notarie.
Henrik kommer arbeta med före-
tagsförvärv.

Jennie Nilsson, 28 år, biträdande
jurist. Jennie Nilsson började sin
anställning vid
Wistrand Advo-
katbyrå den 1
september
2009. Hon kom-
mer senast från
en tjänst som
notarie vid
Stockholms tingsrätt. Jennies hu-
vudsakliga arbetsområde är inom
processer och skiljeförfaranden.

Foyen Advokatfirma

Marcus Olsson, 34 år, biträdande
jurist. Marcus
började sin an-
ställning vid
Foyen Advokat-
firma den 20

april 2009. Hans
huvudsakliga ar-
betsområden är inom entrepre-
nadrätt och fastighetsrätt. Marcus
kommer närmast från Advokatfir-
man Glimstedt i Göteborg.

Lars Lindebratt, 55 år.
Lars är anställd hos Foyen Advo-
katfirma sedan den 10 augusti
2009 och arbetar huvusdakligen
med fastighets- och entreprenads-
rätt. Lars kommer närmast från
Fastighetsägarna Syd AB i Malmö
där han arbetade som fastighet-
sjurist.

Setterwalls 
Advokatbyrå

Emmelie Tedfelt, 26 år, anställ-
des den 8 juni
vid Setterwalls
Göteborgskon-
tor som biträ-
dande jurist. Em-
melie kommer
närmast från
tingstjänstgöring
i Kalmar. Emmelie tillhör Setter-
walls processrättsgrupp.

Li Grove Nielsen, 30 år, anställ-
des 1 april vid
Setterwalls Mal-
mökontor som
biträdande jurist.
Li har efter juri-
dikstudier på
Lunds universitet
gjort tingstjänst-
göring vid Lunds tingsrätt och dä-
refter tagit en LL.M. i internatio-
nell affärsjuridik vid Sydney
University. Li tillhör Setterwalls
tvistelösningsgrupp samt grupp
för bolagsrätt och företagsförvärv
(M&A).

Assur Badur,
33 år, anställdes
den 1 juli vid Set-
terwalls Stock-
holmskontor
som biträdande
jurist. Assur kom-
mer närmast från EFM Group. As-
sur tillhör Setterwalls fastighets-
grupp.

Magnus Eriksson, 43 år, anställ-
des den 18 maj
vid Setterwalls
Stockholmskon-
tor. Magnus,
som suttit ting
och bland annat
arbetat på advo-
katfirman White & Case, kommer
närmast från SAS där han varit bo-
lagsjurist de senaste 9 åren. Mag-
nus tillhör Setterwalls flyg och
järnvägsgrupp.

Sara Fjell, 32 år,
anställdes den
20 april vid
Stockholmskon-
toret som biträ-
dande jurist. Sara
kommer när-
mast från Ernst
& Young där hon arbetat som
skattejurist. Sara tillhör Setterwalls
skattegrupp.

Moll Wendén 
Advokatbyrå

Josefin Isaks-
son, 25 år biträ-
dande jurist. Jo-
sefin är sedan
den andra au-
gusti anställd vid
Moll Wendén Ad-
vokatbyrå och är särskilt inriktad på
kommersiella avtal, bolagsrätt och
marknadsrätt. Josefin kommer när-
mast Lunds universitet.

Advokatfirman ACTA

helsingborg

John Nielsen är
sedan den 1 sep-
tember 2009

anställd som bi-
trädande jurist
hos Advokatfir-
man ACTA. John Nielsen kommer
närmast från tjänstgöring som
tingsnotarie vid Helsingborgs
tingsrätt. 

Gärde Wesslau 
Advokatbyrå

Gustav Persson
började anställ-
ningen på Gärde
Wesslau Advo-
katbyrås kontor i
Stockholm den 7
september

2009. Han arbetar med svensk
och internationell affärsjuridik.

Jessica Stålhammar, 37 år, 
Advokat och de-
lägare. Jessica är
ny delägare i
Gärde Wesslau
Advokatbyrå se-
dan den 3 au-
gusti 2009. Hon
arbetar vid kontoren i Malmö och
Helsingborg främst med arbets-
rätt, processrätt och bolagsrätt.
Jessica kommer närmast från
MAQS Law Firm.

Fröberg & Lundholm
Advokatbyrå

Mikael Berg-
lund, 35 år, ad-
vokat och delä-
gare. Advokat
Mikael Berglund
har tidigare varit
verksam inom
advokatbyrån och har den 1 sep-
tember inträtt som delägare i Frö-
berg & Lundholm Advokatbyrå.
Arbetsområdet är miljörätt.

Advokatbyrån Gulliksson 

Susanna Falkengren, 
advokat. Susanna började den 
1 augusti
2009 och
kommer att
arbeta med
företagsö-
verlåtelser,
IT/Telecom,
teknik- och mjukvarulicensier-
ing, kommersiella avtal, bolags-
rätt, miljörätt. Susanna kom-
mer närmast från MAQS Law
Firm i Malmö men har även ar-
betat med ett flertal styrel-
seuppdrag i företag inom olika
branscher, bl.a. investment och
private equity bolag. Tidigare
bolagsjurist på internationellt
verksamt IT/mjukvarubolag i
mobilbranschen med ansvar
för avtalsförhandlingar. 

Anders Brynje, advokat och 
delägare i Gulliksson från och
med den 
1 juli. Han
kommer
närmast från
MAQS Law
Firm i
Malmö AB
där han också var delägare.
Anders har mer än 20 års er-
farenhet av arbete med affär-
sjuridik. Han kommer att an-
svara för den växande
gruppen för bolagsrätt och fö-
retagsöverlåtelser inom Gullik-
sson. Anders kommer att fort-
sätta arbeta med fokus på
dessa områden, men kommer
också  att vara fortsatt aktiv
med entreprenad- och fastig-
hetsrättsliga frågor

Vill du också att era 
nyanställda jurister
skall synas här?

Kontakta Caroline Carlsson: 
caroline.carlsson@blendow.se
eller 08-579 366 00.”
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Ekenberg & Andersson Advokatbyrå – svensk och internationell affärsjuridik

www.ekenbergandersson.se

Advokat eller erfaren jurist sökes
Vi söker en advokat eller jurist med erfarenhet från advokatbyrå eller bolag.
Vi förutsätter att Du är driven, har ett stort intresse för affärsjuridik, transaktioner
och tvistelösning samt har goda språkkunskaper.

Frågor om tjänsten besvaras av jur. kand. Johan Sund, vxl 08-463 07 50. Vi ser fram emot Dina ansökningshandlingar per post,
senast den 16 oktober 2009, ställda till Ekenberg & Andersson Advokatbyrå, att: Lisa Mo, Box 7500, 103 92 Stockholm.

Setterwalls 
Advokatbyrå 

göteborg

Linda Roberts-
dotter, 24 år,
anställdes den 17
augusti som bi-
trädande jurist
vid Setterwalls
Göteborgskon-
tor. Linda har
deltagit i det tvärvetenskapliga
masterprogrammet Intellectual
Capital Management. Hon har
också arbetat 3 månader på Nokia
Research Centre, Palo Alto, Califor-
nia. Linda tillhör Setterwalls TMT-
grupp

göteborg

Louise Gustafsson, 26 år, anställ-
des den 17 au-
gusti som
biträdande jurist
vid Setterwalls
Göteborgskon-
tor. Louise har
bl.a. läst fördjup-
ningskurser i EU-
konkurrensrätt, offentlig
upphandling, internationell handel

och förvaltningsrätt. Louise har
också deltagit i rättegångstäv-
lingen European Law Moot Court
där laget kvalificerade sig till
kvartsfinal och fick plädera inför
EG-domstolens domare och gene-
raladvokater. Louise tillhör Setter-
walls Processrättsgrupp.

Advokatfirman för
Marknadsrätt

Sandra Karlsson, 27 år, biträ-
dande jurist.
Sandra började
den 1 september
2009 som biträ-
dande jurist hos
Advokatfirman
för Marknadsrätt
efter avslutade
studier vid Stockholms universitet.
Sandra är specialiserad på mark-
nads- och immaterialrätt och stär-
ker Advokatfirmans kompetens
ytterligare inom dessa områden.
Nyutexaminerad från juristlinjen vid
Stockholms universitet.

Mattias Grundström 32 år, har
lämnat Konsumentverket och bör-
jade den 1 september 2009 på

Collector Finance & Law

Åsa Gustafsson, 27 år, biträ-
dande jurist. Påbörjade sin an-
ställning den
1 februari
2009. Arbe-
tar med
blandad juri-
dik i form av
hyresrätt,
transporträtt etc. Har tidigare
arbetat som rådgivare inom
kredithantering på Collector Fi-
nance & Law. Specialiserad på
hyresrätt.

Collector Finance & Law erbju-
der medelstora och stora före-
tag tjänster som förbättrar kas-
saflödet och likviditeten,
minimerar kreditförluster, ska-
par säkrare affärsprocesser och
som ökar försäljningen. 
Målsättningen är att vara den
ledande aktören inom våra ni-
scher, Finans, Kredithantering
och Juridik. För att lyckas utgår
vi från våra kärnvärden Kompe-
tens, Tempo, Tillgänglighet och
Kreativitet. 

Advokatfirman
för Marknads-
rätt. Mattias har
varit anställd
som Konsument-
verkets expert
på marknadsför-
ingslagen och prisinformationsla-

gen. Han har även representerat
Sverige i Kommissionens expert-
grupp om otillbörliga affärsmeto-
der. Han har hunnit med att driva
många uppmärksammade fall
men efter över 1000 ärenden väl-
jer han nu att byta sida.
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Advokatfirman 
Glimstedt

Hanna Vikström
biträdande jurist,
påbörjade sin 
anställning hos
Advokatbyrån
Glimstedts den
12 januari 2009.

Hon är inriktad på allmän affär-
sjuridik och arbetade senast som
tingsnotarie hos Linköpings tings-
rätt.

Sarah Tibell,
biträdande jurist,
påbörjade sin 
anställning hos
Advokatbyrån
Glimstedts den
17 augusti 2009.

Hon är inriktad på insolvensrätt,
arbetsrätt och allmän affärsjuridik.

Senaste anställningen var tings-
notarie hos Helsingborgs tingsrätt.

Rebecka Kleist,
biträdande jurist,
påbörjade sin 
anställning hos
Advokatbyrån
Glimstedts den 
1 april 2009.

Hon är inriktad på allmän affär-
sjuridik och kommer närmast från
ennotarietjänst hos Jönköpings
tingsrätt.

Britta Anders-
son, biträdande
jurist, påbörjade
sin anställning
hos Advokatby-
rån Glimstedts
den 1 mars
2009.

Hon är inriktad på allmän affär-
sjuridik och kommer närmast från
studier vid Lunds universitet.

Anna Arnesson
biträdande jurist.
påbörjade sin an-
ställning hos Ad-
vokatbyrån
Glimstedts den
18 maj 2009.

Hon är inriktad på Familjerätt
och straffrätt och kom senast från
Kalmar tingsrätt där hon varit
tingsnotarie.

JCA Skarp Advokatbyrå

Rickard Wallentin, 40 år, Ad-
vokat och delägare.

Han har arbetat hos JCA Skarp
Advokatbyrå sedan 1 november
2008 och har den 1 mars 2009

gått in som delägare.

Rickard är
specialiserad på
upphovsrätt och
medierätt. Han
har lång erfaren-
het av juridiskt
arbete i medie-
och underhållningsbranschen. Ti-
digare var Rickard bolagsjurist på
TV4 och kommer närmast från
Strömberg & Partners. 

Karolina Lassbo,
29 år, Jur.kand.

Hon påbör-
jade sin anställ-
ning den 1 maj
2009.

Karolina är in-
riktad på immaterialrätt och IT-rätt
och arbetar främst med medie-
och förlagsjuridik. Hon har speci-
ellt erfarenheter av förlagsrätt,
upphovsrätt och sociala medier.
Karolina kommer närmast från
Svenska Förläggare AB.

Hammarskiöld & Co

Martina Hedman, 26 år, biträ-
dande jurist. Hon påbörjade sin
anställning som biträdande jurist
hos Hammarskiöld & Co den 2
september 2009. Martina Hed-
man har tidigare varit Trainee hos
Hammarskiöld & Co.

Helena Bolinder, 26 år, biträ-
dande jurist, Bolinder påbörjade
sin anställning hos Hammarskiöld
& Co som biträdande jurist den 21

juli 2009. Hon har tidigare varit
Trainee hos Hammarskiöld & Co.

Sofia Böhlin, 26 år, biträdande ju-
rist. Hon påbörjade sin anställning
som biträdande jurist hos Ham-
marskiöld & Co den 19 juli 2009.

Sofia Böhlin har tidigare varit
Trainee hos Hammarskiöld & Co.

Simon Bergström, 24 år, biträ-
dande jurist, påbörjade sin anställ-
ning hos Hammarskiöld & Co den
12 juli 2009. Simon Bergström har
tidigare varit Trainee hos Ham-
marskiöld & Co.

von lode advokat

Amanda Star-
felt, 29 år, biträ-
dande jurist. 
Amanda började
den 1 september
2009 och arbe-
tar företrädesvis
med energirätt. Hon kommer när-
mast från Energimarknadsinspek-
tionen och har tidigare arbetat
bland annat på ABB. 

Grant Thornton 

Monica Söderlund, chef för
skatteavdelningen.

Monica är från och med den
17 augusti ny chef för revisions-
och konsultföretaget Grant
Thorntons skatteavdelning. Mo-
nica har mer än 20 års erfaren-
het från skatteområdet och
kommer närmast från Holland
och rollen som globalt skat-
teansvarig för IKEA:s direkta

skatter.
Innan dess
har hon ver-
kat som av-
delningschef
för Interna-
tional Corpo-
rate Tax på KPMG, på Arthur
Andersen/Deloitte och vid Skat-
teverkets specialrevisionsavdel-
ning.

MAQS Law Firm, Göteborg

Bengt Ohlsson, senior tax
advisor bör-
jade 1 sep-
tember på
MAQS Göte-
borgskontor.
Bengt Ohls-
son har mån-
gårig
erfarenhet av skatterådgivning
och förstärker MAQS skatte-
rättsavdelning. Bengt arbetar
företrädesvis med klienter
inom Middle Market, bl a med
fastighetsrelaterade frågor.
Bengt kommer närmast från
Ernst & Young. 

Helena Royson, 36 år, advo-
kat. började 
1 september
på MAQS
Göteborgs-
kontor. He-
lena arbetar
med entre-
prenadjuridik
och har kompetens inom 
offentlig upphandling på 
entreprenadområdet. Helena
kommer närmast från Göte-
borg.

Fördjupa dig i rättsfall.

Med DJ Plus får du snabb information
om källa, målnummer, ombud och domare,
plus hela domen i fulltext.
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Ledarrollen förpliktigar.

Vi på Blendow Group är ledande inom juridisk kompetensförsörjning. Därför nöjer vi oss inte med 
att erbjuda allt det av omvärldsbevakning, seminarier och litteratur som du behöver för att hålla din 
kompetens på topp. Som marknadsledare förväntas vi göra – och gör också – mycket mer.  

Vi tar fram Juristbarometern och Klientbarometern varje år och driver en jobbpool för jurister. Vi ser 
det också som vår självklara uppgift att inspirera, stimulera och knyta samman kollegor i branschen. 
Därför har vi återkommande events med allt från vinprovningar och konstkvällar till golfturneringar 
och mingelpartyn.  

WWW.BLENDOW.SE

gl
ad

to

Staffan Engström, VD

Blendow Group supports ILAC and CEELI Institute 
in their quest to rebuild legal systems in post confl ict areas.




