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förälskad

i juridik” PROGRAMLEDAREN
DONA HARIRI VILL 
GÖRA ADVOKATKARRIÄR

LEGALLY LADY:

Så fårdu ihop
livspusslet
Kalla kårar för 
transaktionsbyråerna
Skaffa en förebild
– och bli mer lönsam
Världens 
märkligaste lagar
Höstens bästa 
weekendresor
GÖRAN LAMBERTZ OM QUICK-DEBATTEN:

JAG HAR SATT MYROR 
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Alla som blev
jurist för 
tidredovisningens
skull räcker upp
en hand.

Läs mer om Kleos på nj.se

Kleos

Visste du att bara fyra advokater i Sverige har häst- 
och husdjursjuridik som specialitet? Kleos ger dig mer 
tid att vara advokat, oavsett din inriktning. 

 Som jurist har du säkert din egen inriktning och väg till framgång. Men en sak har 

du garanterat gemensamt med dina kollegor: behovet av arbetsro och möjlighet att 

fokusera på det som är viktigt. Nämligen juridiken. Och det är där Kleos kommer in.

     Kleos är det nya eleganta advokatsystemet för ärendehantering och administration. 

Klienter, kontakter, nedlagd tid, fakturering, uppgifter, dokument, korrespondens 

– allt hittar du i Kleos.

Norstedts Juridik – främst för de främsta.
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PETER JOHANSSON, chefredaktör
Telefon 070–620 39 39
E–post peter.johansson@blendow.se

A K T U E L LT

Var tredje ung jurist tycker
att Göran Lambertz insats i
Thomas Quick-debatten är
”ett nödvändigt inlägg” enligt
en undersökning som Legally
yours genomfört bland juri-
dikstudenter, notarier och
biträdande jurister.

”Uppmuntrande” säger
Lambertz själv i en stor inter-
vju om hans rad av debattut-
spel i Quick-fallen.

A K T U E L LT

Transaktionsmarknaden har
inte tagit fart på allvar sedan
Lehman Brothers-kraschen. I
höst är aktiviteten lägre än
någonsin tidigare under f-
nanskrisen.

– IPO-marknaden är lika
het som nollpunkten på Kel-
vin-skalan, säger Richard
Åkerman på Hannes Snell-
man.

INNEHÅLL
K A R R I Ä R  |   PE NGA R  |   K RÖN I KOR  |   V I M M E L
V I N  |   PÅ L AG L IG VÄG  |    L I T T E R AT U R  |   KU LT U R    

22

P O RT R ÄT T

Under hösten har Dona Hariri
gjort debut som program-
ledare för SVT:s Justitia. Hela
livet har hon velat bli jurist.
Hennes föräldrar, som fytt
från Irak, inspirerade.

– När jag väl lärt mig att
man kunde bli advokat, så
var det självklart för mig att
sikta på. Jag blev så glad när
jag förstod att man kunde ha
som jobb att arbeta med de
här frågorna.

R E SA

Korsika, Moskva eller
Marrakech? Vi tipsar om
annorlunda weekendresor.

K U LT U R

Var är det förbjudet att dö?
Och vart är det förbjudet att 
ta med sig chokladägg?
Vi har kartlagt en rad av 
världens 
märkligaste
lagar.

32
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L E G A L LY  L A DY

Mitt uppe i juristkarriären
valde Viveca Sten att också
bli deckarförfattare. Här ger
hon sina bästa tips om hur du
lyckas med livspusslet.

38
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”Nödvändiga”
debattinlägg
i Quickaffären
Var tredje ung jurist tycker att
Göran Lambertz många de-
battinlägg i Quickaffären är
”nödvändiga”. Det visar en
undersökning som vi har ge-
nomfört bland unga jurister
under den första halvan av
september. 

Det är oklart om kännedo-
men om Lambertz mailkor-
respondens med van der
Kwast och kompani skulle ha
påverkat resultatet av mät-
ningen, den blev offentlig
först någon vecka senare. 

Men svaren sätter fokus på
en rad saker:

■ Quick-cirkusen väcker frå-
gor hos många jurister, men
skepsisen mot media är ofta
större. Anklagelser om att
resningsbesluten skulle bero
på mediedrev får lätt fäste i
ett sådant klimat. Ironiskt,
med tanke på att ”drevet” var
betydligt högljuddare och
mindre ifrågasättande när
Quick under 1990-talet be-
kände alla morden.

■ Misstron mot rättsväsen-
det är redan så hög att den
inte nämnvärt har försäm-
rats efter Quickaffären. 

■ Man vill ha högt i tak, och
man vill att höga jurister ska
delta i debatten. 

Och vem vet, hade debatt-
klimatet varit lika fritt för 20
år sedan så hade kanske de
första invändningarna mot
”Säters seriemördare” fått en
annan effekt.  

� 

EN TITT PÅ 
MÄRKLIGA LAGAR

BOTTENFRUSEN
MARKNAD FÖR
TRANSAKTIONER

VAR TREDJE 
UNG JURIST GÖR
TUMMEN UPP

”ADVOKAT VAR
SJÄLVKLART
FÖR MIG”

SÅ LYCKAS 
DU MED 
LIVSPUSSLET

LYXIG WEEKEND

LEGALLY   |   LEDARE
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Iskallt
Transaktionsmarknaden är mer bottenfrusen än
någonsin under den pågående finanskrisen.
Och bland affärsbyråerna ökar frustrationen.
– IPO-marknaden är lika het som nollpunkten på
Kelvin-skalan., säger Richard Åkerman på Hannes
Snellman. AV PETER JOHANSSON

PÅ TRANSAKTIONS-
MARKNADEN

FOTO: SCANPIX
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Kommer din kunskap 
att väga tyngst?
När det gäller måste du vara ordentligt uppdaterad. Känna till alla nyheter och 
förändringar inom ditt rättsområde. Ha kunskap om de allra senaste tolkningarna 
och tillämpningarna. Det är vår uppgift att ständigt serva dig med den kunskapen. 

Blendow Group är ledande inom juridisk kompetensförsörjning. 
Ladda ner en QR-applikation från App Store eller Android Market, skanna 
av QR-koden och läs om hur vi håller seminarier och rapporterar om rättsfall, 
lagstiftning och litteratur inom de rättsområden som du vill ha bevakade. SK

AN
NA

blendow.se
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I mer än fyra år har den glo-
bala transaktionsmarknaden
burit sorgkläder. Efter
många år av mycket kraftig
tillväxt så fick framgångarna
ett dramatiskt slut i och med
att Wall Street-banken Leh-
man Brothers kraschade. 

Under 2010 fanns det små,
positiva tecken, men åter-
hämtningen stannade av. Eu-
rokrisen har skapat ny osä-
kerhet. 

I början av 2000-talet
kunde de svenska affärsjuri-
diska byråerna rida på M&A-
vågen – med ökat transak-
tionsfokus och kraftig
expansion som följd. Det har
gjort att många byråer haft
svårt att sysselsätta lika
mycket personal som tidi-
gare. 

Hittills i år har transak-
tionsmarknanden varit fort-
satt avvaktande. Mest har
det rört på sig bland mindre
företag, enligt revisionsby-
rån Ernst & Youngs nya rap-
port Corporate Transaction
trends som sammanställdes i
slutet av sommaren.

– Vi ser en relativt hög an-
del av företagsförvärv, men
det är främst små köp, där de
förvärvade företagens om-

sättning understiger 20 mil-
joner euro, som driver trans-
aktionsaktiviteten, kommen-
terar Pär-Ola Hansson, an-
svarig för Transaction Advi-
sory Services vid Ernst &
Young. 

– Inriktningen mot små
transaktioner till-
sammans med det
låga antalet an-
nonserade men ej
slutförda transak-
tioner antyder att
svenska bolag
fortsätter att inta
en försiktig ställ-
ning.

Fastighetstrans-
aktionsmarkna-
den, som i hög
grad bidrog till
den explosionsar-
tade utvecklingen fram till
2008, är fortsatt dämpad.
Den totala transaktionsvoly-
men för andra kvartalet 2012
var 26 miljarder kronor, åtta
procent lägre än samma pe-
riod 2011. Det visar en un-
dersökning från rådgivnings-
företaget Savills, som är in-
riktade på fastighetsmarkna-
den. Den sjunkande transak-
tionsvolymen förklaras av
Eurokrisens följder: banker-

nas mycket restriktiva kre-
ditgivning som en följd av
högre kapitaltäckningskrav
samt högre upplåningskost-
nader.  

I Sverige är Hannes Snell-
man en av de advokatbyråer
som haft ett tydligt transak-

tionsfokus – och
stark tillväxt.
Byråns mana-
ging partner Ri-
chard Åkerman
är dyster inför
hösten:

– Vi har haft
ett hyggligt
första halvår,
även om vi på
M&A-markna-
den i Norden
bara har sett fem
stycken +500

miljoner euro-affärer där den
största dessutom var is-
ländsk! Nu tycker jag att det
ser mer bekymmersamt ut.
Det är väldigt få affärer på
gång. IPO-marknaden,
Norge undantaget, är lika
het som nollpunkten på Kel-
vin-skalan.

Hur kommer marknaden att ut-
vecklas det närmaste halvåret?
– Det är sällan som jag har

hört M&A-marknadens aktö-
rer vara så negativa som nu.
Vill man vara optimistisk
kan man i alla fall konstatera
att marknadsfundamenta i
Norden är mycket bättre än
efter Lehman-kraschen, med
schyssta statsfinanser, pla-
nerad sänkning av bolags-
skatten i Sverige, skapligt
låg arbetslöshet och starka
balansräkningar hos många
bolag. Men marknaden tar
mer intryck av den ekono-
miska och politiska osäker-
heten i södra Europa. Den
starka kronan och känslan av
att industrikonjunkturen
verkar vika nu är också
oroväckande. Konkurser har
varit de hetaste nyheterna på
affärssidorna de senaste da-
garna. Det är olycksbådande.

Storbyrån Vinge har också
varit  mycket frekvent anli-
tad vid transaktioner. 

– Vår bedömning är att
marknaden fortsatt kommer
att vara relativt lugn, åt-
minstone på den här sidan
årsskiftet och om man avser
de lite större transaktio-
nerna. Men i mid- till small
cap segmentet upplever i
alla fall vi att aktiviteten har
varit förhållandevis bra, 

DET ÄR SÄLLAN SOM JAG HAR
HÖRT M&A-MARKNADENS
AKTÖRER VARA SÅ NEGATIVA
SOM NU. RICHARD ÅKERMAN

�

Richard Åkerman, managing partner på Hannes Snellman.
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JAG TROR EGENTLIGEN INTE ATT
DET ÄR DEN UTDRAGNA FINANS-
KRISEN SOM PÅVERKAR RÅD-
GIVARROLLEN MEST. MARIA-PIA HOPE 

säger managing partner 
Maria-Pia Hope.

Den transaktionsinriktade
uppstickarbyrån Törngren
Magnell har också märkt av
det kyliga klimatet inom
M&A:

– Det är förhållandevis låg
aktivitet. Under det närmaste
halvåret tror vi inte på någon
större förändring, varken
uppåt eller nedåt.

I det bistrare klimatet har
branschen generellt försökt
begränsa M&A-avdelningar-
nas storlek.

– Vi har legat lågt med re-
kryteringar till M&A-avdel-
ningen hittills i år. Med
tanke på föräldraledigheter
och secondments, så är vi ett
par personer färre på M&A
nu än i början av året. Vi
skyfflar förstås också om
mellan våra olika avdel-
ningar. Fler jobbar med tvis-
ter, upphandlingar, företag-
sobligationer, annan
refinansiering och infra-
strukturprojekt än tidigare,

säger Richard Åkerman. 
Maria-Pia Hope konstate-

rar att ”vi kan fortfarande be-
lägga våra jurister som arbe-
tar inom dessa områden.
Rekryteringsbehovet är dock
inte lika högt som tidigare
år.”

Under hösten är den glo-
bala ovissheten stor på en
lång rad områden. 

– Oron kring euron har
skapat en allmänt försiktig
hållning som inneburit att
affärer och investeringar
drar ut på tiden eller läggs
på framtiden. I kombination
med diverse andra svårighe-
ter i USA och i Asien har det
ju bland annat medfört
strängare kapitaltäcknings-
regler, vilket haft en stark
negativ inverkan för möjlig-
heterna att erhålla finansier-
ing, säger Peter Törngren.

Richard Åkerman, Hannes
Snellman:

– Eurokrisen är en våt filt
över M&A-marknaden som
vi inte kan göra något åt, och

Tänk om du kunde stoppa tiden för en sekund. 
Stänga ute all information som rusar förbi och 
kapsla in gällande rätt som den är exakt nu. 
Noga sammanställt, minutiöst analyserat och 
praktiskt förpackat.

Lexino - Rättsanalyser ger dig ett nytt  
sätt att jobba, med en kort och koncis  
bild av det aktuella rättsläget, som  
rakt på sak ger dig argumenten för 
att få ett övertag i varje mål.
Läs mer på karnovgroup.se/lexino

Lexino - Rättsanalyser
Det börjar nu.

ÖGONBLICKET FÅNGAT

�

�

Maria-Pia Hope. managing partner pŒ Vinge.

”

������������������������������
����������



10 | Legally yours | 4 | 2012

LEGALLY   |   AKTUELLT

det kan ju faktiskt bli värre.
En euro-breakdown vore inte
roligt. 

Presidentvalet i USA och
det väntade ledningsbytet i
Kina är andra faktorer som
bidrar till instabilitet.

– Det skapar ett avvak-
tande beteende hos många
aktörer. Men om man vill
vara positiv så tror jag att det
kan ta en väldig fart när den
finansiella krisen har ebbat
bort. Då finns ett stort upp-
dämt behov av att investera
för tillväxt. Det finns ingen
anledning att vara alltför
deppig. Advokatbranschen
har klarat sig otroligt bra
jämfört med det stålbad som
andra delar av finansbran-
schen har genomgått sedan
hösten 2008.

När en vändning kommer
så är det troligt att klienter-
nas behov kommer att se an-
norlunda ut än vad de gjorde
före Lehman-kraschen.

Peter Törngren, Törngren
Magnell:

– Om finanskrisen blir
långvarig, kommer vi  inom
M&A att behöva börja bli
mera kreativa för att finna 
alternativa finansieringsfor-
mer. Där kan man tänka sig
att rådgivningen kommer att
inriktas mot användning av
företagsobligationer, prefe-
rensaktier, ägarlån och säl-
jarreverser som instrument
att användas vid sidan av 
eller istället för traditionell
finansiering. Vi har redan
noterat ett ökat intresse
kring företagsobligationer.

Maria-Pia Hope, Vinge:
– Jag tror egentligen inte

att det är den utdragna finans-
krisen som påverkar rådgi-
varrollen mest, utan det är
andra trender som globali-
sering, ökade krav på till-
gänglighet och kortare led-
tider som gör att vi som
rådgivare ständigt måste
vara på tå och alltid sträva
mot att överträffa kundens
förväntningar.  �

Norstedts Juridik – främst för de främsta.

Avtalet ska förstås vara formellt korrekt och fördelaktigt för din klient. 

Men det ska också tåla att synas, prövas och rådbråkas. Och ett affärsavtal 

måste kunna ticka och gå under lång tid.

     Crito är verktyget för dig som konstruerar affärsjuridiska avtal och 

dokument. Bakom står våra ledande juridiska experter, som inte bara ger 

dig de optimala skrivningarna, utan också bakgrund, djupgående analys och 

nyttiga förhandlingsråd. 

Läs mer om Crito på nj.se eller hör av
dig till Mathias Gausel, 08-598 191 18

Ett väl konstruerat affärsavtal
bygger på kunskap, precision 
och framsynthet.

))) CRITO

DET NÄRMASTE HALVÅRET TROR VI 
INTE PÅ NÅGON STÖRRE FÖRÄNDRING,
VARKEN UPPÅT ELLER NEDÅT.

PETER TÖRNGREN

�

Peter Törngren, advokatfirman Törngren Magnell.

”
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Bra att han är ärlig mot sin
egen rättsuppfattning.

Bra att någon i hans situa-
tion sticker ut hakan.

Debatt behövs, speciellt i
ett populistiskt mediakli-

mat där sanningar allt för
ofta blir till utan kritisk
granskning av faktaunder-
laget.

Det kan inte bli värre med
förtroendet till rättsväsen-
det i denna fråga, så det är

väl bra att Lambertz deltar
med sin syn i debatten.
Det är inte rättsväsendet utan
Lambertz som gör bort sig.

Det är anmärkningsvärt att
en domare i HD beter sig på
det här sättet.

SÅ HÄR TYCKER 
DE UNGA
JURISTERNA
OM  QUICK-
DEBATTEN:

DET VERKAR NÄSTAN
SOM ATT MAN DRAR
ALLT FELAKTIGARE
SLUTSATSER JU
LÄNGRE MAN LÄSER. 

’’
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Göran Lambertz hyllar de unga juristernas omdöme.
Men han tycker inte att han borde ha granskat Quickutredning-
arna mer ingående innan han kastade sig in i debatten:

– Alla tävlar om att ha läst flest antal sidor men alla drar felak-
tiga slutsatser. Det verkar nästan som att man drar allt felaktigare
slutsatser ju längre man läser, säger han. AV PETER JOHANSSON

Det är nödvändigt att någon
går ut och agerar motpol i en
fruktansvärt ensidig debatt.
Möjligen är det anmärk-
ningsvärt att ett justitieråd
gör det, men å andra sidan
är det inte som att Göran nå-
gonsin kommer ta i ärendet. 

Det är ju viktigt att poäng-
tera att domstolen tar ställ-
ning till det som presente-
rats. Problemet ligger för
min del hos åklagaren eller
försvarsadvokaten.

Det är konstigt gjort, men
jag tror vi måste låta det
passera. Alternativet är 
att jurister inte ska vara 
"tillåtna" att uttala sig, 
och det känns värre. ’’

Lambertz 
får stöd av
unga jurister

NY UNDERSÖKNING:

Gšran Lambertz  gläds över
resultatet i Legally yours
undersökning bland unga
jurister.

– Att en tredjedel tycker
att det var ett nödvändigt
inlägg förvånar mig. Jag
trodde inte att så många
skulle inse det. Det är upp-
muntrande, säger han.

– Kanske handlar det om

att undersökningen har
gjorts bland unga jurister.
De har en tendens att
kanske tänka efter lite mer
än de äldre. Öppnare för
olika möjligheter. 

Sedan Sture Bergwall,
som tidigare använde nam-
net Thomas Quick, drog
tillbaka sina morderkän-
nanden när SVT-journalis-

ten Hannes Råstam gjorde
en dokumentär om fallet
2008 så har de ursprung-
liga mordutredningarna –
och domarna – helt omvär-
derats. I dokumentärerna –
och i den bok som nyligen
publicerats – visar han
bland annat hur Bergwall i
förhör uppgav information
om fallen som han själv läst
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Det är nödvändigt att det
fnns en diskussion om mål
av medialt intresse, samti-
digt som Lambertz debatt-
artiklar inte tillför något till
själva fallen. Det verkar som
att han försöker rädda sitt
eget skinn efter den kritik

som riktats mot honom i
egenskap av JK.

Utifrån vad som framkom-
mit i media så framstår
Lambertz agerande som
väldigt underligt.

Domen ska tala för sig själv
och en domare ska inte ut-
tala sig om enskilda fall. Är
det fel ska ändring ske ge-
nom resning och inte SVT:s
debatt!

SÅ HÄR TYCKER 
DE UNGA
JURISTERNA
OM  QUICK-
DEBATTEN:

Var tredje ung jurist tycker att Göran Lam-
bertz insats i Thomas Quick-debatten är
”ett nödvändigt inlägg” enligt en undersök-
ning som Legally yours genomfört bland
juridikstudenter, notarier och biträdande
jurister.

En högre andel, 42 procent, upplever att

justitierådets debattskrivande skadar
tilltron till rättsväsendet. Och knappt 39
procent, uppger att förtroendet för rättsvä-
sendet har skadats på grund av Quick-cirku-
sen. Det är en ökning med tio procentenhe-
ter jämfört med en liknande undersökning
som Legally yours publicerade i våras.

LEGALLY YOURS UNDERSÖKNING:

Var tredje ung jurist anser Lambertz 
insats som ”ett nödvändigt inlägg”

De svarade på 
undersökningen:

De svarade på 
undersökningen:

Vad tycker du 
om Lambertz

debattartiklar?

Hur har din inställning
till rättssamhället

påverkats av 
Quick-affären?
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sig till och att han vid förhö-
ren uppgav en stor mängd fel-
aktiga uppgifter. 

Hittills har Bergwall fått
resning, med nedlagda åtal
som följd, i fem av de åtta
fallen.

När statsåklagare Bo Eric-
son i slutet av september
lade ner åtalen för morden på
Trine Jensen och Gry Storvik
så var kritiken mot den ur-
sprungliga utredningen hård.

Bland annat lyfte han fram
att tingsrätten endast fått
tillgång till redigerade för-
hör och utvalda inspelningar
från rekonstruktionerna.

– Jag ser inte att det finns
utrymme för någon annan
tolkning än att han är helt
oskyldig till det här. Thomas
Quicks erkännande saknade
all trovärdighet, kommente-
rade Bo Ericson för nyhets-
byrån TT.

Tidigare har överåklagare
Björn Ericson lett en intern
granskning om hur brottsut-
redningen hanterades. Kriti-
ken är hård:

”Man kan inte undgå att
reflektera över att utred-
ningsmiljön i svåra förhörs-
situationer föranlett förhörs-
ledaren att ibland hjälpa
Sture Bergwall på traven och
att man i vissa fall underlåtit
att närmare utreda eller re-
dovisa omständigheter som
talade för att Sture Bergwalls
uppgifter inte var korrekta.”

Vidare konstaterar över-
åklagaren att ”tingsrätterna
antingen levt i tron att Sture
Bergwalls berättelser från
början varit torftiga men 
efter ett stort antal förhör

successivt blivit mer fullö-
diga eller att hans berättel-
ser varierat i detaljer men att
de lämnade uppgifterna i de
centrala delarna hela tiden
varit desamma. Uppfattningar
som enligt min mening be-
finner sig ganska långt ifrån
verkligheten.”

Den 20 augusti klev så Göran
Lambertz, idag justitieråd
vid Högsta domstolen och ti-
digare bland annat högprofi-
lerad Justitiekansler, in i de-
batten. I Dagens Nyheter
inledde han sitt försvar av de
ursprungliga Quick-utred-
ningarna. Bland annat skrev
han ”I åtminstone två fall
finns övertygande bevisning
mot honom” och ”all bevis-
ning som övertygade dom-
stolarna finns väsentligen
kvar intakt, utom Bergwalls
erkännande.”

Han har i sina debattartik-
lar räknat upp det han kallar
”övertygande bevisning” för
Bergwalls skuld. Det rör sig
om uppgifter Bergwall läm-
nat i förhören. Dessa exem-
pel har senare kritiserats av
andra debattörer. Diskussio-
nerna handlar bland annatom
hur Berg-wall fått tillgång
till informationen, och hur
relevant den egentligen är. 

Varför engagerade du dig i det
här?
– Jag ville få fram att det va-
rit ett journalistiskt haveri
och att alla har fallit i fällan. 

Vad har havererat?
– Hela behandlingen av Quick-
affären.

Min första tanke var att han
inte gjorde sitt jobb första
gången då ryggdunkandet
var igång och det inte kän-
des angeläget att gå ige-
nom hans domar.

Göran Lambertz framstår
som okunnig och mediakåt
men jag tror inte rättsvä-
sendet skadas av det.

Han ger ett viktigt perspek-
tiv i debatten, men framför
det på fel sätt.

Han gör det enbart för att
rädda sitt eget skinn.

När alla säger samma sak 
är det viktigt att någon 
som anser annorlunda 
vågar göra sin röst hörd. ’’

ALLTSÅ, JAG SITTER INTE 
HÄR OCH FÖRSVARAR POLIS
OCH ÅKLAGARE.

�
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Från och med när?
– Hos några journalister har
det funnits längre, men det
blev ett riktigt haveri från
det att man började utgå från
att det var en rättsskandal.
Från när Quick drog tillbaka
sitt erkännande.

I den första debattartikeln 
säger du att det i åtminstone
två fall fnns övertygande bevis-
ning. Gäller detta fortfarande?
– Så kan man uttrycka det.
En hel del talar för att han är
skyldig. Men man ska balan-
sera rätt med orden. Jag sä-
ger inte att han är skyldig.
Jag säger inte att jag tror att
han är skyldig, men jag säger
att det finns mycket bevis-
ning mot honom, särkilt i
några av fallen. Inte bara i två.

Du kallar Hannes Råstams bok
för ”förrädisk”. Kan du ge exem-
pel?
– Det tänker jag göra senare.
Men han benämner åklagare,
poliser och läkare på ett visst
sätt och lägger upp diskus-
sionen kring de olika frå-
gorna utifrån ett pejorativt
förhållningssätt till de som
han attackerar. Han leder in
läsaren i en inställning att
det här måste vara alldeles
fel. Det är i varje fall förfö-
riskt, möjligen förrädiskt.

Ge ett exempel.
– Det här gäller rakt igenom
boken. 

Något du anser att han  uteläm-
nat?
– Det ska jag återkomma till.
Den faktagranskningen har
jag inte gjort. Jag talar om
det förföriska framställ-
ningssättet. Att man bygger
upp boken på att några är
skurkar och några är goda.

Kärnan i boken är tveksamheter
och fel som begåtts i utredning-
arna. Ett exempel är alla de för-
hör som varit försvunna.
– Vilket förhör tänker du på?

I boken framgår att Hannes
Råstam länge försökte få
fram vittnesförhör med
bland annat släktingar till
Sture Bergwall. Han läm-
nade in flera skrivelser om
att få ut förhören, men fick
nej. 

När åklagaren Björn Eric-
sons utredning sedan inleds
så förser Råstam dem med
information om när förhören
har hållits, med vem och
vem som varit förhörsledare.
Med denna information kan
åklagarna specificera  sin be-
gäran till polisen i Sundsvall.
Totalt skickas 13 dittills
okända pärmar med vittnes-
förhör till dem. Materialet,
som varken var en del av
förundersökningsprotokollet
eller fanns bland överskotts-
materialet, hittades på en
hylla i polisen Seppo Pentin-
nens arbetsrum. I pärmarna
behandlas ämnen som även
är återkommande teman i
domarna, som Bergwalls
bakgrundshistoria, alibin
och förmåga att köra bil. Här
finns en annan bild av Berg-
wall än den som ges i do-
marna. 

Sture Bergwalls nuva-
rande advokat Thomas Ols-
son kommenterar:

– Det viktigaste är uppgif-
ter från hans anhöriga om att
han inte kunde köra bil för-
rän han tog körkort 1988.
Det är viktig information i
flera av fallen, allra tydligast
vad gäller Trine Jensen som
mördades 1981. Där säger
Quick att han körde bil in i
Oslo Centrum. 

– Det är tydligt att utre-
darna såg det här som pro-
blematiskt för i materialet
finns även dokumentation
om att de gjort förfrågningar
från körkortsregistret om
Quick. 

Göran Lambertz:
– Jag kan inte säga något

utan att först ha fått höra
åklagarens och förhörsleda-
rens kommentarer.

– Alltså, jag sitter inte här
och försvarar polis och åkla-
gare och allt de gjort för det
kan jag inte göra. Jag har
skrivit debattartiklar framför
allt för att jag har sett det
journalistiska haveriet. Det
gäller inte bara Råstam och
hans medarbetare utan fram-
för allt de som hakat på ef-
teråt och dragit slutsatsen
att det är en rättsskandal för
den är inte befogad.

Redan 2006 förekom en in-
tensiv debatt om Quickfallet.
Vid den här tiden hade advo-
katen Pelle Svensson genom-
fört en mycket omfattande
rättsutredning om Quick-må-
len, med slutsatsen att utred-
ningarna var tillrättalagda.

JK Göran Lambertz grans-
kade, men fann domarna ”i
det stora hela mycket ge-
digna och välmotiverade”. 

– Då skulle jag avgöra om
jag skulle ta upp det här till

ordentlig granskning så att
säga. Och JK får anmälningar
i tillsynsärenden i ganska
stor mängd.  Jag vill minnas
att vi tog upp ungefär 15
procent av alla anmälningar.
Då tittade jag alltid på mate-
rialet och  bedömde om det
fanns anledning att göra en
granskning. Det var vad vi
gjorde här. Två av mina med-
arbetare tittade på lådorna
som han hade med sig, och 
vi läste alla tre domarna. 
Vi kom fram till den slutsats
som är den helt riktiga, det
fanns inget stöd för att in-
leda förundersökning mot
van der Kwast eller Pentti-
nen på det underlaget. 

– Man ser att det varit en
massa ledande frågor. Man
ser att Kwast inte har berät-
tat allting i domstolarna.
Man ser att Quick har hjälpts
fram till erkännanden och
förbättringar av sina berät-
telser. Det ser man tydligt.
Men det gjorde inte att det
fanns anledning att granska
det närmare.  

Hur lång tid tog ni på er?
– En vecka ungefär.

Pelle Svensson sa till mig 2007
att ni var klara på tre dagar.
– Jag läste nog domarna på
tre dagar, men mina medar-
betare läste något mer. Nu i

Med tanke på fockmentali-
teten då alla utgick från att
han var skyldig, så är det
sunt att det fnns en
motröst, nu när alla anser
att S. Bergwall är oskyldig.

Olämpligt att en domare i
HD gör detta utspel. Men
inte så olämpligt att det
skadar förtroendet för hela
rättsväsendet.

Jag bedömer det som att
han har drabbats av hög-
mod och det här sänker
hans trovärdighet något
ofantligt.

SÅ HÄR TYCKER 
DE UNGA
JURISTERNA
OM  QUICK-
DEBATTEN:

MAN SER ATT QUICK HAR
HJÄLPTS FRAM TILL ERKÄN-
NANDEN OCH FÖRBÄTTRINGAR
AV SINA BERÄTTELSER. 
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Under 1990-talet erkände Sture
Bergwall, som då kallade sig för
Thomas Quick, ett stort antal
mord i Sverige, Danmark, Norge
och Finland. Dåden skulle ha
begåtts under 30 års tid, det
första när han var 14 år gam-
mal. Han dömdes för åtta av
morden. Många av fallen hade
varit fitigt omskrivna i medi-
erna, till exempel Johan-mor-
det i november 1980. 

I ett reportage av SVT:s Han-
nes Råstam drog Sture Berg-
wall tillbaka sina erkännanden.
Mordutredningarna har sedan
kritiserats intensivt.

Hannes Råstam avled i janu-
ari i år. Mot slutet av sommaren
publicerades hans bok ”Fallet
Thomas Quick” postumt. Det
var den som föranledde justiti-
erådet Göran Lambertz att på
DN Debatt kalla bevisningen
mot Quick för ”övertygande”och
boken för ”förrädisk”.

Han har i olika debattartiklar
listat en mängd uppgifter som
han anser talar för Quicks

skuld. Dessa har av andra de-
battörer kritiserats för att vara
resultatet av den bristande ori-
ginalutredningen.

I september publicerade 
tidningen Expressen mailkorre-
spondens som Göran Lambertz
under sommaren haft med 
ledande personer i Quickutred-
ningarna (åklagaren Christer
van der Kwast, polisen Seppo
Penttinen, försvarsadvokaten
Claes Borgström samt även
Dala-Demokratens kriminalre-
porter Gubb-Jan Stigson). 

I mailen lägger gruppen
bland annat upp strategier för
hur de ska nå ut med budska-
pen att boken är felaktig och
mordutredningarna utmärkt
skötta. 

Begreppet ”halvtänkarna” 
används om de som tvivlar på
detta.

I dagsläget har Sture Berg-
wall fått resning i fem av åtta
mord. Samtliga dessa fem åtal
har sedan lagts ned. �

Yttrandefrihet känns
grundläggande. Det är väl
lika bra att det tas upp och
undersöks. Finns det ingen
substans bakom kommer ju
det att visa sig. ’’

BOKEN SOM 
FICK LAMBERTZ
ATT TA STRID

efterhand kan jag se att det
var helt uppenbart att tiden
räckte.

Hannes Råstam höll på med det
här i ett par år, vad jag förstår.
– Alla tävlar om att ha läst
flest antal sidor men alla
drar felaktiga slutsatser. Det
verkar nästan som att man
drar allt felaktigare slutsat-
ser ju längre man läser. 

Hur har ditt debatterande tagits
emot på HD?
– Det vill jag inte svara på.
Jag vill inte lämna ut mina
kollegor.

Vad har du fått för andra reak-
tioner?
– Från jurister har jag fått
kanske 100 positiva reaktio-
ner. Från andra personer är
det också runt 100. Och sen
har jag kanske fått 30–40 
negativa reaktioner. 

Har ditt inträde i debatten
bringat klarhet tycker du? Eller
har det kanske blivit tvärtom?
– Det finns mycket tid kvar.

– Jag har fått folk att förstå
att det kanske inte var så lätt
som vi alla trodde. Jag har
satt myror i huvudet på folk.
Framförallt har det gjort folk
som varit dösäkra på Quicks
oskuld jätteilskna på mig.
Det har varit enormt många
angrepp på mig, att jag inte
fick säga så här för att jag är
justitieråd, eller för att jag
varit justitiekansler och för-
svarat mitt eget beslut. Men
det var helt nödvändigt att
göra det här. Det hade blivit
en total missuppfattning om
komplikationerna av Quickä-
rendet. Det hade satt sig att
det var fusk från polis, åkla-
gare och advokaters sida.
Därför var det nödvändigt att

försöka vända skutan. 

I fera av fallen har Thomas
Quick sagt sig ha haft medhjäl-
pare. Ingen av dem har åtalats
och ingen av dem deltar heller
på något sätt i rättegångarna
Hur ser du på det?
– Det är helt naturligt. Varför
får andra lista ut. 

I ett av fallen har den person
Quick pekar ut avlidit. I do-
men om mordet på Yenon
Levy går man i domskälen
mycket detaljerat in på
Quicks och den utpekade me-
darbetarens speciella rela-
tion. Men domstolen nöjer
sig med att konstatera att
förundersökningen mot den
utpekade har lagts ned och
att åklagaren har förklarat
att ett förhör ”i detta mål inte
skulle tillföra något av bety-
delse”.

Göran Lambertz utvecklar:
– Jag kan inte förklara all-

ting för alla människor, men
alla som tänker lite grann
förstår varför. 

I samband med rapporten
”Felaktigt dömda” fick Göran
Lambertz också kritik. Som JK
framförde han misstankar om
ett systemfel, att beviskraven
sänkts och att det finns flera
oskyldigt dömda på svenska
fängelser. I Legally yours
2007 beskrev Göran Lambertz
den här tiden som ”ganska
lustfyllda dagar.”

Är det samma känsla nu?
– Jag har haft en väldigt stark
känsla av att det här är ett rik-
tigt agerande från min sida.
Det enda som bekymrat mig
är att jag angripits så hårt att
andra kanske tror att jag är
illa ute. Men själv är jag säker
på att jag gjort rätt. �

Sture Bergwall, som tidigare kallade
sig för Thomas Quick.
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CHRISTER DANIELSSON
Advokat vid Danielsson & Englund

Tidernas bästa fotbollsspelare, enligt Christer Danielsson:
1. Pelé |  2. Lionel Messi |  3. Diego Maradona

LEGALLY | KRÖNIKA

FORTFARANDE  INGEN
LAG  MOT  HULIGANISM

ag tillbringar mycket tid på fotbollsläktare. De senaste 15
åren har jag haft årskort till AIK:s hemmamatcher och
någon gång per år åker jag på bortamatcher. För det
mesta är det förstås roligt att följa laget från läktarp-
lats; upplevelsen är ju en helt annan än att se på TV.
Men inte så sällan grumlas glädjen av det som händer
runt omkring på läktaren (ibland grumlas den ju också
av insatserna på planen men det får man väl leva
med...). 

Vissa – tyvärr ganska många – verkar tycka att de kan häva ur
sig vad som helst på en fotbollsläktare. ”Jävla hora” och andra
grova tillmälen är vardagsmat. Det är tröttsamt att lyssna till
och gör säkert att många mammor och pappor tvekar inför att
ta med sig barnen på
match. 

För egen del tycker
jag att min och andra
klubbar borde ingripa
mot sådant beteende
och helt enkelt kasta
ut personer som gång
på gång häver ur sig
grova sexistiska eller
rasistiska tillmälen. Så
verkar man göra i Eng-
land. Jag minns när jag
för några år sedan såg
en match på Totten-
hams hemmaarena
White Hart Lane.
Några rader bakom
satt en man som rik-
tade grova tillmälen mot en spelare. Efter en stund dök det upp
fyra vakter som helt enkelt bar ut den vilt protesterande åskå-
daren. Det var möjligen lite mera våld än nöden krävde men
mannens ömkansvärde var – försiktigt uttryckt – lågt. Lite mer
åt det hållet borde det vara här hemma också, tycker jag.

Ännu värre är det förstås med de som går ett steg längre
och brukar våld på läktaren eller ägnar sig åt skadegörelse.
Hit hör också de som med fara för andras liv och hälsa tänder
bengaler och smäller knallskott av olika slag, liksom de som
under eller efter matchen tar sig in på planen och attackerar
spelare, ledare eller funktionärer.

Med sådana personer i åtanke införde riksdagen 2005 lagen om
tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Den innebär att en
person under högst ett år kan förbjudas tillträde till en mat-

charena om det på grund av särskilda omständigheter finns
risk att personen kommer att begå brott under idrotts-ar-
rangemanget. 

Lagen till trots fortsätter våld och skadegörelse att före-
komma inne på och i anslutning till fotbolls- och ishockeyare-
nor, särskilt i storstäderna. Det ledde fram till att regeringen
våren 2011 tillsatte en nationell samordnare med uppdrag att
lägga fram förslag till hur brottslighet i samband med idrotts-
arrangemang kan motverkas. Samordnare är före detta riks-
polischefen, landshövdingen med mera Björn Eriksson.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2013.

Knappt hade samordnaren utnämnts förrän tålamodet med
huliganerna tröt hos de fyra oppositionspartierna i riksdagen.

I juni 2011 gick S,
MP, V och SD sam-
man och röstade ige-
nom en beställning av
en ny lag (allianspar-
tierna var emot). De
beställde ett lagför-
slag om införande av
så kallad anmäl-
ningsplikt. Och bråt-
tom var det –
förslaget skulle fram
omgående och lagen
träda i kraft senast
2012.

Den anmäl-
ningsplikt S, MP, V
och SD hade i åtanke
beskrevs så här i ut-

skottsbetänkandet: ”(P)ersoner med tillträdesförbud eller som
är dömda för våldsbrott eller ordningsstörningar relaterade
till idrottsevenemang ska kunna åläggas en skyldighet att an-
mäla sig hos polisen vid tidpunkten för idrottsarrangemang,
för att omöjliggöra för dem att befinna sig vid idrottsarenan
vid arrangemanget.”

Måhända hade oppositionspolitikernas aktivitet utlösts av en
artikel på DN Debatt någon månad tidigare där Svenska Fot-
bollförbundet hade krävt att det infördes en sådan anmäl-
ningsplikt. I debattartikeln stod det bland annat: ”Det land
som historiskt haft störst problem med huliganer är England.
Där är problemet inne på arenorna mer eller mindre helt
borta. Varför? Jo, i Storbritannien måste de personer som
ålagts tillträdesförbud till fotbollsmatcher anmäla sig hos 

J
FOTBOLLFÖRBUNDET HÄNVISADE JU TILL
ENGELSKA REGLER OM ANMÄLNINGSPLIKT
NÄR MAN FÖR ETT DRYGT ÅR SEDAN KRÄVDE
LAGSTIFTNING. PINSAMT NOG SYNES DET HA
VARIT EN MISSUPPFATTNING AV RÄTTSLÄGET
I ENGLAND.
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polisen på matchdagar, vid samma klockslag som matchstart
och en bra bit från arenan så att man vet att personen inte be-
finner sig på arenan.” 

Detta var olyckligtvis – som jag snart återkommer till – en
missuppfattning av rättsläget i England.

Låt oss ett ögonblick stanna upp och fundera över innebörden i
den lag som riksdagens majoritet beställde. Man ville alltså
ha regler som skulle tvinga personer att på vissa tider infinna
sig på en polisstation så långt från den arena de annars skulle
kunna tänkas uppsöka att de inte skulle hinna till matchen. 

Om vi tar en AIK-anhängare som exempel skulle det alltså
inte duga att han infann sig på polisstationen i Solna ty den
ligger bara några minuters gångväg från Råsunda Stadion.
Det skulle väl knappast heller vara aktuellt att infinna sig på
någon poliststation i centrala Stockholm för inte heller
därifrån tar det ju många minuter att färdas till Råsunda. Sna-
rare skulle det väl bli aktuellt med polishuset i Uppsala eller
Norrtälje eller liknande. 

Resandet skulle dessutom behöva ske många gånger per år.
För att citera ur en skrivelse från den nationelle samordnaren:
”... under högsäsong kan en anmälningsplikt i extrema fall för
den enskilde leda till att han i princip får anmäla sig ... flera
dagar i veckan.”

Om man jämför med tillträdesförbud går anmälningsplikt
givetvis väsentligt längre: Tillträdesförbudet innebär ett för-
bud att vara på en viss plats (arenan), medan anmälningsplik-
ten innebär ett påbud att infinna sig på en viss plats (en
polisstation).

Går det alls att stifta en sådan lag? Svaret är nog ja (”nog” på
grund av proportionalitetsprincipen). 

I 2 kap 8 § Regeringsformen föreskrivs visserligen följande:
”Varje medborgare är gentemot det allmänna ... tillförsäkrad
frihet att förflytta sig inom riket...”

En anmälningsplikt av det här slaget skulle strida mot
denna grundlagsfästa rörelsefrihet. Regeringsformen medger
emellertid att rörelsefriheten begränsas genom lag om det
sker för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demo-
kratiskt samhälle och – proportionalitetsprincipen – om be-
gränsningen inte går längre vad som är nödvändigt med
hänsyn till det ändamål som föranlett den. 

Så vad har då hänt med riksdagsmajoritetens beställning? An-
mälningsplikten skulle ju träda i kraft 2012, enligt beställ-
ningen. Någon lag finns inte, inte heller något lagförslag. Det
som hänt är istället att Björn Eriksson i en särskild skrivelse
den 26 juni i år har avfärdat hela idén (formellt föreslår han
att ”man avvaktar” med att införa anmälningsplikt men i prak-
tiken sågas tanken fullkomligt). Eriksson skriver sammanfatt-
ningsvis – och med rätta – om anmälningsplikt att den ”kan
bli en väldigt stor och ingripande rörelseinskränkning”. Istäl-
let lägger han fram förslag om att utvidga tillträdesförbudet
både tidsmässigt och rumsligt. Det ska kunna gälla i upp till
tre år (istället för ett) och utsträckas till att omfatta också ett
visst område utanför arenan. Han vill också införa regler som
gör det möjligt att föra ett nationellt register över personer
med tillträdesförbud. 

Fotbollförbundet hänvisade ju till engelska regler om an-
mälningsplikt när man för ett drygt år sedan krävde lagstift-

ning. Pinsamt nog synes det ha varit en missuppfattning av
rättsläget i England. Av Björn Erikssons skrivelse framgår att
anmälningsplikten bara gäller när det engelska landslaget
eller engelska klubbar spelar utomlands! Anmälningsplikten
gäller alltså inte vid inhemsk fotboll, och inte heller finns reg-
ler om anmälningsplikt annorstädes i Europa, enligt Björn
Eriksson. 

Det som S, MP, V och SD beställde var alltså en lagstiftning
som skulle innebära en långtgående inskränkning av en
grundlagsfäst rättighet, och detta skulle dessutom ske i all
hast (beställning 2011, införande 2012) och utan att det finns
några motsvarigheter i andra europeiska länder. 

Det är – som vi jurister säger när vi tar i så att vi nästan
kräks – anmärkningsvärt.

För övrigt noterar jag att Fotbollförbundets nye ordförande
säger att det ”kanske gick lite fort” när man – genom hans fö-
reträdare – för ett år sedan krävde anmälningsplikt. Ja, det kan
man nog säga! Förbundet står numera bakom Björn Erikssons
förslag om utökat tillträdesförbud. �

Budgivning pågår. 

VÅR AFFÄRSIDÉ ÄR ENKEL. Vi hjälper näringsidkare att 
avyttra gamla lagervaror, inventarier, uttjänta maskiner mm 
på vår onlineauktion PS.nu. Varje torsdag avslutas auktionerna 
och våra uppdragsgivare har frigjort kapital. 

Vill du göra en bra afär? Låt oss värdera och sälja dina objekt.

Kontakta oss på 0325-61 82 90. www.ps.nu
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HANNA NILSSON
Attorney at Law, Awapatent

Senaste flm: Hungerspelen  Senaste bok: Metro 2033 av Dmitry Glukhovsky
Senaste restaurang: Svinet 

LEGALLY | KRÖNIKA

ej mitt namn är Hanna och jag är jurist.
Jag vill tillägna denna krönika den person

som alltid har varit bollplank för mina kröni-
kor och min mest trogna läsare – min kära far
Sölve Nilsson som nyligen har lämnat oss.
Jag ska försöka klara mig även utan hans
hjälp, men han har
lyckats inspirera ytter-
ligare en krönika.  

Alltför många av oss har varit med om
dödsfall i familjen eller i ens närhet.
Den chock och smärta som följer är för-
lamande. När jag själv befann mig i den
situationen reagerade jag på att jag i
vissa situationer behandlades och för-
väntades att uppträda mer som jurist
än som sörjande. Detta fick mig att fun-
dera att på gott och på ont, man arbetar
inte bara som jurist – man ÄR jurist.   

Vårt yrke är inte bara det man gör under sina åtta, ibland be-
tydligt fler, timmar på kontoret utan mer ett konstant tillstånd.
Så vad innebär detta tillstånd av jurist? Först och främst, en stå-
ende plats i bostadsrättsföreningens styrelse. Hur mycket man
än anstränger sig kommer man inte ifrån diverse uppdrag som
ingen annan vill befatta sig med. Trots idoga protester och för-
klaringar såsom ”Men jag arbetar ju bara med sjörätt!” så anses
man, ofta i rent besparingssyfte, mycket lämplig för att ordna
med uppsägning av den där lokalhyresgästen som föreningen
inte lyckats bli av med under de senaste åren. 

En något mer allvarlig konsekvens är att man som jurist förvän-
tas se mycket nyktert på saker och ting, nästan på gränsen till
känslokallt. Och visst, att vi arbetar med att tolka det mesta
utifrån uppställda kriterier kan te sig som ganska så känslo-
kallt för en utomstående. 

Den som befinner sig på en rättegång för första gången kan
häpna över hur formaliserat och stelt förfarandet är. Det är 
enkelt att tro att personerna bakom domarbänken och inuti de
tjusiga kostymerna alltid beter sig lika korrekt. 

Det kan finnas ett litet korn av sanning i det. Kanske är vi
lite stelare än gemene man vad gäller att hantera en jobbig si-
tuation. Vi väljer ofta att lösa problem med hjärnan istället för
hjärtat. Och vi är inte heller helt oskyldiga till hur allmänhe-
ten ser på vår yrkesgrupp. Det finns ju faktiskt tillfällen när
man gärna, lite nonchalant, droppar att man faktiskt är jurist.
Gud vet hur många elbolag, byggföretag och affärer som har
fått diverse lagar citerade för sig av en förorättad jurist. Det
hela avslutas med det lite lätt avsnoppande ”jag är faktiskt ju-

rist/advokat”. Inte konstigt att många är skräckslagna för vår
yrkesgrupp och förutsätter att vi behandlar allting i livet som
en blivande rättstvist. För i viss mån är det precis det vi gör.
Vi har ju kunskaperna för att se de juridiska effekterna av vårt
och andras agerande och handlar i stort därefter. Vi skriver
våra familjerättsliga avtal, skulle aldrig ”planka” på tunnelba-

nan och blir den som sorterar familjens
papper. Problemet är när vi förutsätts
att jämt och ständigt använda denna
kunskap för att tillskansa oss fördelar
eller på annat sätt för egen vinning –
det vill säga försöker lura folk eftersom
vi kan systemet. Fast det naturligtvis
finns jurister som begår brott, både pri-
vat och i samband med sin yrkesutöv-
ning, så tror jag att de allra flesta
påverkas precis tvärtom av sin juridiska
utbildning. Man håller sig helt enkelt så

långt borta från tveksamheter och oegentligheter som man
bara kan. Men visst kan stora kvällstidningsrubriker som ”Ad-
vokat dömd för bedrägeri” och det faktum att många rättsha-
verister har en bakgrund inom juridiken ge ett annat intryck. 

Men om man måste stoppas i ett fack så kanske vi jurister har
det rätt så bra? Tänk på de stackars läkarna som får spendera
otaliga middagar med att diskutera symptom med mer eller
mindre hypokondriska personer (skyldig!), kockarna som
ingen vågar bjuda på middag eller revisorn som alla i bekant-
skapskretsen bara måste träffa, helt spontant, i april.  

Men i och med att man blir så förknippad med sitt yrke hän-
der det ibland att man funderar på vem man hade varit om
man hade valt ett annat yrke. Jag kan dagdrömma om sådana
yrken ibland och har kommit fram till att jag gärna skulle vilja
vara valforskare, sådär lite väderbiten i gummistövlar ute på
en båt i Kanada. Jag skulle inte bry mig om några materiella
ting, utom möjligen undervattensmikrofoner, och bara leva i
nuet. Men eftersom jag ändå får erkänna att jag är mer av en
inomhustyp kan jag också dagdrömma om att vara receptio-
nist. Jag vet inte exakt vad det är som lockar, men det ligger
nog lite i omhändertagandet – man ansvarar för företagsfes-
terna, håller reda på var alla är och hälsar kunder välkomna.
Och så skulle man vara supertrevlig och glad jämt, det vore
kanske något? 

Men om man bortser från dessa dagdrömmar så trivs jag
väldigt bra med mitt yrke och måste säga att om jag fick göra
allt igen så är risken stor att jag hade hamnat på precis samma
ställe. Jag kan till och med acceptera att jag är jurist även på
fritiden. Utom det där med bostadsrättsföreningen då. �

INTE KONSTIGT ATT MÅNGA 
ÄR SKRÄCKSLAGNA FÖR VÅR 
YRKESGRUPP OCH FÖRUT-
SÄTTER ATT VI BEHANDLAR 
ALLTING I LIVET SOM EN
BLIVANDE RÄTTSTVIST.

ATT JOBBA SOM JURIST
ELLER ATT VARA JURIST

H ”
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Raka vägen
till bättre affärer
I stolen till vänster sitter Stefan Danielsson 
och i stolen till höger får Erik Ljungren 
sin behandling, båda från försäkrings-
bolaget Nordic Guarantee. Platsen är 
Barber&Books, en närmast kultförklarad 
rak- och frisersalong på Södermalm i 
Stockholm, som även erbjuder sina 
kunder fotoböcker. Barberarna heter 
Thomas Larm och Håkan Ström, till 
vänster i bilden.  

A N N O R LU N DA A R B E T SO M R Å D E 
FÖ R J U R I STE R

Erik Ljungren och Stefan Danielsson 
representerar ett relativt okänt arbets-
område för jurister, nämligen de kontrakts-
garantier som Nordic Guarantee erbjuder. 
Det är försäkringslösningar som används 
av allt fl er jurister och företag för att 
säkra åtaganden i kontrakt, exempelvis 

i samband med M&A och transaktioner. 
Fördelen är att köparen kan frigöra 
kapital och på så sätt kan göra en bra 
affär ännu bättre.
 – Det är riktigt säger Erik Ljungren, 
man kan säga att våra kontraktsgarantier 
fungerar som ett smörjmedel i avtal och 
transaktioner. Det är ganska vanligt att 
ingen av parterna i en affär känner till 
kontraktsgarantier. Vår försäkringslösning 
innebär att inga pengar behöver bindas 
i en bankgaranti, vilket kan öppna för 
en prisjustering som kan vara vad som 
behövs för att få till ett avslut.

N O R D I C G UA R A NTE E 
M A R K N A DS LE DA R E

Kontraktsgarantier i andra sammanhang 
tar en allt större andel av marknaden i de 
nordiska länderna och Nordic Guarantee 

är den ledande aktören. Särskilt inom 
byggsektorn är kontraktsgarantier ett 
starkt alternativ till bankgaranti i de 
olika faserna av ett projekt. Det kan till 
exempel handla om att garantera anbud, 
fullgörande, betalningar, garantitid och 
byggsäkerhet. Även hyresgarantier fi nns 
i utbudet. 
 – Det stämmer, säger Stefan Danielsson, 
marknaden har upptäckt de fördelar vi 
erbjuder och att det är lika tryggt att 
säkra en affär genom oss som det är att 
gå till banken. Våra kunder menar också 
att vi har ett mer serviceinriktat sätt att 
arbeta. Vi är helt enkelt lite snabbare 
och smidigare än vad bankerna kan vara.

För ytterligare information om Nordic 
Guarantee och kontraktsgarantier, 
besök www.nordg.se

Erik Ljungren, Risk Manager Nordic Guarantee. 
Tidigare jurist vid advokatbyrå och försäkrings-
bolag, bl a Trygg-Hansa. 

Stefan Danielsson, Claims Manager 
Nordic Guarantee. Tidigare vid Rikskriminalen 
och skattebrottsenheten i Stockholm.

Det är ganska vanligt att 
ingen av parterna i en affär 
känner till kontraktsgarantier. 
Vår försäkringslösning inne-
bär att inga pengar behöver 
bindas i en bankgaranti.

”

AN NONS
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Längtan
till 

juridiken
Hon köpte sin första lagbok som tolvåring.
Nu leder hon ett eget TV-program om juridik,
men vill helst få jobb i advokatbranschen. 

– Ja, jag längtar dit något så fruktansvärt,
säger Dona Hariri. AV PETER JOHANSSON  | FOTO JONTE WENTZEL
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ennes första lagbok
var sliten, nedklad-
dad och nära 20 år
gammal. Hon hade
sett den i skyltfönst-
ret på ett antikvariat
i Jönköping. Den kos-
tade 11 kronor. Dona
Hariri, 12  år, började
läsa intresserat. 

– Jag blev besviken. Jag ville verkligen
läsa den men när jag började bläddra i
den märkte jag hur svårt det var att för-
stå. Därför la jag den åt sidan

Ett år senare tog pappa med sig ett
mörklila häfte från jobbet: Arbetsmiljö-
lagen.

– Han hade hört mig prata så mycket
om lagar, om rätt och fel. Boken var
tunn och lätt att läsa, jag lärde mig den
utantill. Jag kommer ihåg att jag satte
kryss där det var som mest intressant.
Det är nog inte så många ens som är i
min ålder i dag som tycker att den
lagstiftningen är särskilt roligt. Men
det gjorde jag.

Var kom intresset ifrån?
– Mina föräldrar lärde mig tidigt om
rättvisa. Vi pratade mycket om varför
det finns krig och orättvisor. När jag väl
lärt mig att man kunde bli advokat, så
var det självklart för mig att sikta på.
Jag blev så glad när jag förstod att man
kunde ha som jobb att arbeta med de
här frågorna.

Vad var det som lockade?
– Jag är förälskad i juridik. Jag tycker
det är så fantastiskt att vi har lagar där

det uttalat står vad som är brott och
straffbart. Det här är en central del av
våra liv, som reglerar våra handlingar.
Jag kan inte förstå varför så många inte
intresserar sig. Juridiken har en sådan
makt över oss. Det ger en sån trygghet
om man själv kan sina rättigheter.  

Dona Hariris föräldrar kommer ur-
sprungligen från Bagdad, hennes
mamma Dikra är kurd och pappan
Jamal är irakier.  Deras familjer jobbade
i textilbranschen. När kriget med Iran
bröt ut 1980 förändrades allt. Hotet kom
från diktatorn Saddam Husseins regim. 

– Min mamma och pappa hade
samma öde. De hade två alternativ, fly
eller bli utkastade. Mamma kastades ut
från sitt hem en natt.

Till fots tog de sig in i Iran.
– Det var vinter och kallt. Längs den

smala stigen var det fullt av minor och i
bergen fanns det gott om rövare. De var
rädda, och fick ge sig av utan några ägo-
delar. De flydde mot osäkerhet, utan att
ha något som väntade på dem. Min
pappa blev också utkastad från sitt hem,
säger Dona Hariri.

På egna vägar hamnade både mam-
mans och pappans familjer i Irans hu-
vudstad Teheran.

– Båda är utbildade oljeingenjörer. De
hade gått i samma klass i Bagdad.
Sedan träffades de plötsligt på gatan i
Teheran och blev tillsammans. Pappa la
asfalt och sålde cigarrer på gatan,
mamma började jobba som lärare. De
gjorde allt för att överleva. 

1988 föddes Dona.
– Jag var en form av glädje i  sorgen.

Mina föräldrar var noga med att berätta
för mig vad som hade hänt, vad familjen
hade varit med om. Jag växte upp med
de här historierna. Det har säkert präg-
lat mig, haft stor betydelse för många
av de val jag gjort.

Vid den här tiden erbjöd sig länder i
Nordeuropa att ta emot irakiska flyk-
tingar. Familjen Hariri valde mellan
Storbritannien och Sverige. 

– De tyckte att det verkade kallt här,
men rent och demokratiskt. Lagar och
regler. 

De hamnade på en flyktingförlägg-
ning i Norrbotten, senare i Piteå och
Jönköping.

Under gymnasiet var Dona Hariri över-
tygad om att hon skulle söka till jurist-
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NAMN Dona Hariri  |  ÅLDER 24  |  FAMILJ Mamma, pappa, bror  |  BÄSTA BOK ”Allt av Paolo Coelho”  |  BÄSTA FILM ”Jag älskar svenska flmer men kan

inga titlar.”  |  FÖREBILD ”Mina föräldrar och Elisabeth Massi Fritz”   |  ALLVARLIGASTE BROTT JAG BEGÅTT ”En gång i tiden åkte jag med barn- i stället

för vuxenbiljett på bussen i Jönköping. Jag visste inte att de hade ändrat reglerna. Jag har fortfarande ångest för det.”

På skolan sa
lärarna ’du
måste ha en
plan två’. 
De klappade
mig på axeln
och bad mig
tänka om. 

H
’’
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linjen. Dona Hariris jämnåriga visste
om juridikintresset och såg juristpla-
nerna som en naturlig utveckling.

Den övriga omgivningen var mer
oförstående.

– De enda som stöttade mig var mina
föräldrar. Annars fick jag ingen styrka
från min omgivning. På skolan sa lä-
rarna ”du måste ha en plan två”. De
klappade mig på axeln och bad mig
tänka om. 

Varför?
– De trodde inte att jag skulle klara det.
”Juridiken kanske inte passar dig” och
”räcker ditt språk till?” sa de, trots att
jag hade höga betyg. Men jag lyckades
vända motståndet till en styrka. 

Pratade du sämre vid den här tiden?
– Inte alls. Jag hade precis skrivit en
barnbok ”Kärleken och jag” som jag gav
ut för egna pengar.  Den bygger delvis
på min mammas berättelse. De pengar
jag fick in gick till krigsdrabbade barn i
Irak.

När Dona Hariri sedan skulle söka
högskoleutbildning fanns möjlighet att
välja 25 alternativ. Hon nöjde sig med
ett.

– Ifall jag inte kommit in på juristlin-
jen hade jag sökt nästa år igen. Men jag
kom in i Örebro, på betyg.

Hur var det?
– Jag hade väntat mig det värsta. Att
man skulle plugga hela tiden. Men de
första åren i Örebro var jätteroliga. Bra
upplägg och kursplan.  

�
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Juridiken
kanske inte
passar dig”
och ”räcker
ditt språk
till?” sa de,
trots att jag
hade höga
betyg. 

’’
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’’Jag brinner
för att lära
unga om 
juridik, och
om sina 
rättigheter. 
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Gjorde din bakgrund att du behandlades 
annorlunda?
– I början kom det en del frågor. ”Kan
du bara flytta till Örebro så där?”, ”Kan
tjejer i er kultur bara lämna sina hem
och bo ensamma?”. Men i Örebro var
det en blandad klass och jag utmärkte
mig inte så mycket. 

Efter några år ville hon läsa en kurs
om mänskliga rättigheter och flyttade
därför till Uppsala. 

– När jag berättade att jag studerat i
Örebro så blev många förvånade. De
visste inte att man kunde läsa juridik
där. ”Är inte det en folkhögskola?” frå-
gade de. Att jag pluggat i Örebro var ett
större hinder än att jag kommer från
Irak.

– Uppsala är Uppsala. De har ett ål-
derdomligt sätt att lära ut. Det märks
att det finns anor från 1500-talet. Det
var tufft. Lärarna pratade ofta om att
Uppsala har den bästa utbildningen.

Men det var onödigt hård press på stu-
denterna. En enorm betygshets. I Upp-
sala måste de börja tänka mer modernt.
Lätta på trycket och öppna för föränd-
ringar. I Örebro hade vi rättegångsöv-
ningar, till exempel. Jag känner inte till
någon annan institution i Sverige där
det används i undervisningen. Samti-
digt var många lärare väldigt bra. Och
jag lärde mig mycket i Uppsala, kanske
mer än jag gjorde i Örebro.  

I vintras tog Dona Hariri sin juristexa-
men. Hon har varit uppsatspraktikant
på Centrum för rättvisa och praktiserat
på advokatbyrån Zenit i Stockholm.  

Tidigare i höstas visades programse-
rien Justitia på SVT. Målgruppen var
ungdomar, ämnet var juridik med in-
riktning på de vanligaste ungdomsbrot-
ten. Dona Hariri var en av två
programledare.

– Jag har lärt mig mycket om hur

man gör program, om teknik och media.
Men också om juridik ur ett nytt per-
spektiv. Där fick jag förenkla och för-
klara hur juridiken fungerar. Jag fick
använda juridiken på ett annat sätt. 

Hon ser gärna att det blir en fortsätt-
ning.

– Jag brinner för att lära unga om ju-
ridik, och om sina rättigheter. Det var
väldigt givande och något jag längtar
efter att få göra igen. Och behovet av ett
sådant program är stort.

Vad händer framöver?
– När det kommer till studier, karriär
och familj har jag alltid varit väldigt
strukturerad, planerat allt in i minsta
detalj. Men nu har jag faktiskt inga pla-
ner. 

Men du vill till juristbranschen?
– Ja, jag längtar dit något så fruktans-
värt. Min dröm är att bli advokat, det

 
 

 

 

 

 

Peter Lillthors är född 1970 i Sydösterbotten. 

Han är utbildad jurist och har tjänstgjort på 

tingsrätt och hovrätt. Sedan 1997 

arbetar han med affärsjuridik och 

driver idag en egen advokat-

byrå i Stockholm.

www.peterlillthors.hoi.se

Köp boken på bokus.com eller i Akademibokhandeln.
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målet har jag kvar. Jag söker jobb, hop-
pas på att bli biträdande jurist. Vad jag
vill specialisera mig på har varierat
mycket. Det lutar åt humanjuridik, men
det  viktigaste för mig är inte vilket
rättsområde man håller på med, bara
jag brinner för de ärenden jag får. 

Inom till exempel advokatbranschen
upplever många fortfarande att det är
svårare för kvinnor att göra karriär. 

– Juristvärlden är ju väldigt mansdo-
minerad. Som kvinna måste man ta för
sig mer. Inte vara rädd, helt enkelt. 

– Jag hoppas att jag ska kunna an-
vända min etniska bakgrund och mina
språkkunskaper. Jag vet inte om det kan
användas emot mig, men jag har alltid
sett det som styrkor. 

Tidigare i år var Dona Hariri i Irak för
första gången.

– Jag fick möjlighet att åka dit med
Kvinna till kvinna. Jag var där i både

april och juni och träffade vår lokala sa-
marbetsorganisation i norra Irak. Jag
längtar efter att kunna åka till Bagdad
längre fram men det är fortfarande
omöjligt.

Efter att Saddam Husseins regim föll
2003 har förutsättningarna förändrats. 

– Sedan den dagen har min mamma
kämpat för att få tillbaka sitt hem i Bag-
dad. Hon har varit nere och tittat. Hur
mycket hon än var förberedd så blev det

ändå en chock. Husen, gatorna, marken,
lukterna – allt som hon mindes var
borta.

– Häromdagen fick hon ändå ett be-
sked. Resorna och de dagliga telefon-
samtalen hade gett resultat, nu äger
hennes familj det hus de förlorade på
1980-talet. Hon trodde aldrig att det
skulle gå. Det är en enorm lättnad, även
om huset är i ruiner. Vi är alla överväl-
digade, men glada. �
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Uppsala är Uppsala. Det märks
att det finns anor från 1500-talet’’
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Är det dags att unna sig något extra?
Strunta i Jante och grannarna och dra
iväg på någon av de här lyxiga week-
endresorna. 
Man lever ju bara en gång, eller hur? 

RESA |  WEEKEND
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AV KAJSA BEAUSANG/VAGABOND

Lyxhelg
Weekendresan är den bästa resan. Minimal
ansträngning, maximal utdelning. Och du 
behöver inte offra en massa semesterdagar. 

Här är de bästa tipsen inför höstens week-
endresa.

Weekend
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Moskva har flera gånger utnämnts till
Europas dyraste stad och nog kan man
komma upp i astronomiska summor
om det är det man är ute efter. Ryss-
lands societet har myyyycket pengar
och har du resurser på banken är det
inga problem att sätta sprätt på dem
här. Men du kan även uppleva lyx utan
att skuldsätta dig totalt. 

Den grandiosa känslan i staden är
mäktig i sig och det finns mängder av
restauranger och hotell som inte ruine-
rar dig, men som ändå bibehåller käns-
lan av flärd. Den ryska huvudstaden har
många gourmetrestauranger och lyxiga
hotell att frossa i och shoppingen går
inte heller av för hackor, särskilt om du
har en fäbless för allt som glittrar och
har pälskrage. 

Flygresan tar bara två timmar från
Arlanda, men du behöver ansöka om

visum innan du kastar dig iväg. Låt
bara inte detta bli ett hinder för att
komma iväg, Moskva är värt ansträng-
ningen. Visum ansöker du om på Ryska
Ambassaden, ryssland.se. 

Bo: Radisson Royal Hotel, Moscows historia
daterar tillbaka till Stalins tid och ingick i
hans storslagna skyskrapeplan som han kal-
lade De sju systrarna. Den 34 våningar höga
byggnaden uppfördes mellan 1947 och 1959
men det var först 2010 som den öppnade på
nytt som hotell, efter tre års renovering. Ho-
tellet utnämdes 2011 till World’s Leading
Luxury Business Hotel. Dubbelrum från cirka
2 200 kr natten. 2/1 Building 1, Kutuzovsky
Prospect, Moskva, radissonblu.se

Ta dig hit: SAS och Aerofot fyger direkt från
Stockholm och Köpenhamn. Från Göteborg
krävs ett byte. 

Moskva, Ryssland

Guld och glitter i kubik
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Försvinn för en stund i total extrava-
gans i en marockans riad. På Club Med
La Riad blir du överöst med överdåd så
du kommer inte vilja eller behöva
lämna anläggningen. 

För äkta guldkant checkar du givetvis
in i någon av de 60 sviterna som alla
har privat trädgård på 80 kvadratmeter,
terrass och skuggande träd. Behöver du
mer utrymme går sviterna att koppla
ihop med varandra. 

Här finns fyra restauranger, en or-
dentlig spaavdelning, stort gym men
individuell träning eller klasser i
grupp, fantastiskt poolområde och en
uppsjö av aktiviteter. Till exempel kan
du lära dig trapets på närbelägna De
sport Academies i Marrakech la Pe-
laeraie, eller ta en lektion i till exempel
bågskytte, golf, tennis eller pilates. 

För den som söker lugnare aktiviteter
finns bridge, tre timmars kurs i ara-

biska eller organiserade samtal kring
den lokala kulturen. På området råder
fri bar för alla gäster, det enda du behö-
ver betala extra för är champagne eller
årgångssprit. 

Innehåller de 

nya prospekt-

reglerna! 

 

Finanssveriges standardverk
– böcker som höjer din kompetens

20 års-

jubileum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m hor sekcö– b
ssninaF

 

 

tepmon kir dejöm h
segirves

 

 

snet
dardnat s

 

 

krved mum
seeu

illle
 bi  i

20 åiile
 b

l
b  il

uub
jju

s
 årrrs

bil
års

 

 

m
s-s--ss-
rrs

 

 

a!rnelger

-tt-kktepsor pany

e  derllåålehnnI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 108 5. 0let: gllninätseB

 

 

araf.ww, wes.raf@redr, o02 01

 

 

es.miedaka

 

 

 

 

Marrakech, Marocko

En oas av aktiv färd
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Le Domaine de Murtoli i Ortolo-dalen på
Korsikas södra spets är en väl förborgad
hemlighet och anledningarna är för-
modligen två – det är inte helt lätt att
hitta hit och det krävs en relativt gene-
rös reskassa för att kunna bo här. Men
klarar du av en lite komplicerad resväg
och en saftig prislapp så väntar dig en
upplevelse få förunnat. Här pratar vi
inte glitz och smaklös lyx, utan en ex-
klusiv upplevelse av natur, design, eko-
logiskt odlade råvaror, rent vatten och
luft fri från avgaser. Bor gör du någon
av de 13 omsorgsfullt renoverade
gamla herdebostäderna och får-stallen,
som har över 330 år på nacken. Husen
rymmer allt från två till 13 personer

och ligger utspridda på de 2 000 hektar
stora ägorna. Le Domaine de Murtoli
har två restauranger, en nere vid stran-
den och en i en underjordisk grotta som
båda bjuder på närodlade, korsikanska
smaker. Om du lyckas slita dig från den
vackra stranden, din privata pool, dina
lugna promenader i den orörda naturen
eller din välförtjänta stund i din solstol
finns lite mer actionfyllda aktiviteter
att sysselsätta sig med. Den jaktintres-
serade har till exempel möjlighet att
följa med jaktmästaren Jean-Louise på
jakt efter vildsvin, hare eller fasan. Det
finns jakthundar att låna, men tar du
med din egen hud finns en kennel för
din fyrbenta följeslagare. 

Så gör du: Var ute i god tid! Weekendbok-
ningar är inte möjliga under juli och augusti
då veckobokningarna premieras, men det är
högt tryck på helgerna under våren. Exem-
pelpris hus för två personer i juni ca 5 000
kr/natt. 

Ta dig hit: Det fnns inga direktfyg till Kor-
sika från Sverige, så räkna med ett eller två
byten. Men den som väntar på något gott…
Väl framme i Bastia tar du hyrbil från fygp-
latsen och kör de 18 milen till Sartène. På
grund av Korsikas kuperade terräng fnns det
ett ordspråk som säger att ”vart du än ska på
Korsika så tar det tre timmar”. Räkna med
det. 

Korsika, Frankrike

RESA  |   W E E K E N D

Exklusiv natur- 
och designupplevelse
på Korsika
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Rom, Italien

Roms bästa
gömställe
Mitt i Rom finns en hemlig trädgård och
den tillhör det exklusiva Hotel de Rus-
sie. Från utsidan skulle man aldrig
kunna gissa att den lummiga trädgår-
den, terrassen och restaurangen göm-
mer sig bakom byggnaden. Särskilt inte
med det perfekta läget. Hotel de Russie
är beläget mellan Spanska trappan och
Piazza del Popolo och har även prome-
nadavstånd till många av Roms stol-
taste sevärdheter som Fontana di Trevi,
St Peterskyrkan och Vatikanstaten. 

Att som utomstående lyckas få ett
bord på hotellets restaurang, Le Jardin
de Russie, är inte helt lätt. Hotellgäs-
terna har förtur och få försitter chansen
att få smaka maten lagad av den miche-
linstjärneprisade kocken Fulvio Pieran-
gelini. Via del Babuino 9,
hotelderussie.it

Ta dig hit: SAS, Norwegian, Ryanair och Ethiopea Airlines fyger direkt till Rom
från Stockholm. Norwegian, SAS och Cimber Air fyger direkt från Köpenhamn.
Norwegian och Ryanair fyger direkt från Göteborg. 

Hemlig trädgård mitt i Rom
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Ta en långweekend i dub-
bel bemärkelse. Det finns
flera direktlinjer från 
Sverige som tar dig långt
bort utan att slösa onödig
tid på mellanlandningar. 

Dubai, Förenade Arabemiraten

Lyx & glamour
Allt är inte guld som glimmar och i syn-
nerhet inte i Dubais omskrivna Gold
Souk, guldmarknaden. Det är snarare
väskor, klockor, kläder och samma
krimskrams som du hittar på alla mark-
nader världen över som samlas här.
Och ja, en del butiker som säljer guld
finns det också, men det är inte det
guldmekka som det en gång varit. Är
det marknadsshopping du är sugen på
så föreslår vi istället den närbelägna
kryddmarkanden för mer autentisk upp-
levelse. Annars stavas shopping i Dubai
gallerior, gallerior och gallerior. Luft-
konditionerade på gränsen till kylskåp-
skalla, skinande rena och fullproppade
fritidsgårdar för den med ett vidsynt
bankkonto och smak för det konstgjort
vackra. Mall of the Emirates, gallerian
med sin berömda skidbacke, var en
stund världens största galleria, men är
det något man är förtjust i i Dubai, så
är det att sätta nya rekord, så snart
hade man slagit det egna rekordet och
byggt det ännu större The Dubai Mall.
Är du istället ute efter att slappa på
stranden har Dubai flertalet stränder
att erbjuda, både allmänna och privata.
Längs med de stora hotellen på kusten
kan du få tillgång till alla faciliteter om
du betalar några hundralappar. Vill du
spara dina pengar till annat och besöka
någon av de allmänna stränderna re-

LånghelgWeekend

Värt att veta: Dubai har, trots muslimska
lagar, en relativt liberal inställning till alkohol
och klädkoder. Alkohol är tillåtet, men bara
på hotell och man vet att ta ordentligt betalt
av oss som inte kan leva utan vin på semes-
tern. 

Bo: Armani Hotel ligger i Burj Khalifa, värl-
dens högsta byggnad, och sågs senast på
biodyken i Mission Impossible 4, och det är
här som Tom Cruise faktiskt gjorde sina egna
stunts och hängde på utsidan av byggnaden.
Från 3 000 kr för dubbelrum. 
dubai.armanihotels.com

Ta dig hit: Norwegian 
fyger direkt från Stockholm. 
Flygtiden är cirka 6 tim.

RESA  |   WEEKEND

kommenderas Jumeriah Beach Park
eller stranden vid Burj Al Arab mot Ma-
rinan. Är det äventyr du är ute efter kan
du ge dig ut på en ökensafari där det
garanterat blir rally i sanddynorna.
Undvik de hetaste sommarmånaderna
då temperaturen kan sträcka sig uppe-
mot 40°C – om du inte har planerat att
tillbringa exakt all din tid i galleriornas
luftkonditionerade svalka.
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LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

E-POST:      info@standardbolag.se
HEMSIDA:  www.standardbolag.se

STOCKHOLM
GÖTEBORG

08-23 41 15
 031-17 12 25

FALUN
MALMÖ

023-79 23 00
040-720 20

Snabbavveckling har varit det enkla sättet att avveckla vilande bolag sedan vi skapade tjänsten 
på 1990-talet. Vi har förenklat tjänsten ytterligare, bland annat genom att antalet handlingar vid 
överlåtelsen nu är färre. Sänd balans- och resultatrapport för snabb offert.

Kontakta oss så hjälper vi dig! 

Snabbavveckling - nu ännu enklare

Kina över en långhelg? Är du tokig? Nej,
faktiskt inte. Asien kom plötsligt
mycket närmare. Den
1 mars i år öppnade
SAS en direktlinje till
Shanghai från Köpen-
hamn, så nu är det
inte alls någon omöj-
lighet att uppleva
Kinas 18-miljonerstad
över en helg.
Shanghai är absolut en stad som man
reser till för att namnet lockar att få
bocka av på listan, trots uttrycket ”att
bli shangaiad”, vilket vad det öde som
man kunde råka ut för om man drack
sig för full i fel bar och sedan vaknade
upp på ett annat fartyg än det man an-
länt med. 

Idag kallas Shanghai för Österns
Paris och är Kinas modernaste stad. För
30 år sedan var den förfallen och förak-
tad, men idag reser sig stolta skyskra-
por i centrum och här ligger även Kinas

finansiella centrum. Shanghai är även
den stad i Kina där engelskkunskaperna

är som störst, vilket kan
underlätta besöket. Som
weekendstad är
Shanghai toppen. Ytan
är liten, men utbudet av
shopping, restauranger
och nöjen enormt. Hu-
vudgatan Nanjing Road,
den stora hästens gata,

är den mest berömda gatan med sina
alla varuhus, butiker och restauranger. 

Bo: JW Marriott Hotel Shanghai är beläget i
en 60-våningsskyskrapa och hotellets lobby
ligger på våning 38 och fortsätter sedan 24
våningar upp. Här bor du mitt i smeten men
framförllt med den bästa utsikten över hela
staden. Dubbelrum från 1#00 kr/natt. 399
Nanjing Xi Lu, Shanghai, marriott.com

Ta dig dit: SAS fyger direkt till Shanghai från
Köpenhamn från och med 1 mars. 

Shanghai, Kina

Kinas modernaste stad
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å Legally Ladys frukostseminarium i september
om personligt varumärke tipsade varumärkes-
strategen Pia Lanneberg om Keith Ferrazzis
bok Never Eat Alone. Den handlar om vikten av

nätverk och hur man bygger varaktiga och öm-
sesidigt fördelaktiga relationer som leder till profes-
sionell och personlig framgång.

Jag kände direkt att det är en bok jag måste läsa.
Varför? För att jag gör precis tvärtom.
Jag äter nämligen alltid, och då menar jag verkligen alltid,
så kallad ”skrivbordslunch”. Det vill säga med matgaffeln i
ena handen samtidigt som jag knappar på tangenterna
med den andra. Istället för att äta lunch och nätverka med
kontakter jag knutit till mig genom åren – det Ferrazzi
menar är nyckeln till professionell och personlig framgång –
sitter jag ensam, gömd vid mitt skrivbord och jobbar.

Visst kan lunchtimmen vara ett bra tillfälle att jobba sig ner
i mailhögen eller, för mig som journalist och chefredaktör,
att skriva den där extra artikeln. Men efter att ha lyssnat
på Pia Lannebergs föreläsning om personligt varumärke
inser jag nu att det är ett ypperligt tillfälle att nätverka,
skapa nya kontakter och att vårda det kontaktnät jag har.

Tidigare har jag inte ansett mig ha tid att lyfta fingrarna
från tangentbordet för att äta lunch med arbetskamrater,
vänner eller branschkollegor som hör av sig. Men det
finns alltid två sidor av ett och samma mynt och nu förstår
jag att jag inte har råd att äta lunch ensam. Jag har inte råd
att förlora det kontaktnät som jag byggt upp genom skolan,
tidigare arbetsplatser eller närverksträffar som jag gått på. 

För vad är det för mening att knyta till sig kontakter om
man ändå inte avser att hålla dem vid liv?

Men nu ska det bli ändring. Jag ska inte längre se lunchtim-
marna som ett bra tillfälle att ”jobba ikapp” utan som ett
guldläge att vårda mitt kontaktnät och stärka mitt person-
liga varumärke. Något jag hoppas att du redan gör!

Tro det eller ej men ditt personliga varumärke, ditt rykte
och det andra tänker och känner när de hör ditt namn, på-
verkar din karriär. Så ut och luncha med dig och stärk ditt
personliga varumärke - syns du inte så finns du inte!

Syns du inte
så finns du inte

Viveca Stens populära deckar-
serie från Sandhamn har
idag sålt över en miljon ex-
emplar bara i Sverige och har
hittills resulterat i fem
böcker, varav samtliga har
kommit till vid sidan av hen-
nes ordinarie arbete.

Under flera år kombine-
rade Viveca affärsjuridiken
under dagarna med spän-
nande intriger på kvällar och
helger. Men för ett år sedan
bestämde hon sig för att
lämna arbetet som chefsju-
rist på dansk-svenska
postjätten PostNord, bland
annat för att få mer tid åt
skrivandet. Hon har dock inte
övergett juridiken helt utan
arbetar fortfarande med ett
antal styrelseuppdrag.

– Jag vill gärna ha en fot
kvar i juristbranschen. I
framtiden kommer jag nog
jobba en hel del med juridik.
Kanske en tredjedel som ju-
rist och resterande tid som
författare.

Hur hinner du med att vara tre-
barnsmamma, författare och
jurist samtidigt?
– Jag har alltid haft mycket
energi och är en mästare på

att ta till vara på lediga stun-
der. Innan sov jag också väl-
digt lite och jobbade både
sena nätter och tidiga morg-
nar när övriga familjen sov.

– Tidigare var jag jurist
och författare, nu brukar
jag säga att jag är förfat-
tare och jurist. Jag har
mycket mer tid att skriva
på nu än när jag arbetade
som chefsjurist med en
avdelning på nästan 35
personer. Då arbetade
jag minst 50 timmar i
veckan. Nu hinner jag
med att andas emellanåt
och det är bra (skratt).

Viveca Sten beskriver sig
själv som omtänksam, mål-
medveten och full av energi.
Hon har alltid jobbat mycket,
men efter att ha fött sitt
andra barn tvingades hon ta
en ofrivillig time out. Hon
fick en allvarlig ryggskada,
opererades och blev sjukskri-
ven i flera år.

En dag ringde en kvinna
från Försäkringskassan och
sa att ”vi får nog fundera på
att göra dig till sjukpensio-
när”. För Viveca var detta
otänkbart. Istället genom-

Att få ihop sitt livspussel när man arbetar som jurist eller
advokat är inte alltid lätt.

Trots det valde juristen och trebarnsmamman Viveca
Sten att mitt uppe i karriären anta en ny utmaning och
också bli författare – på (nästan) heltid.
AV ANNA PERSSON

VIVECA STEN: 

NYFIKENH
TAR MIG
FRAMÅT”

”
ANNA PERSSON, CHEFREDAKTÖR LEGALLY LADY
Telefon: 0739-59 78 80   |   E-post: anna.persson@blendow.se
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Tidigare var
jag jurist och
författare, nu
brukar jag
säga att jag 
är författare
och jurist.

NHETEN 

”

� 
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Arbeta med det du själv tycker är roligt. 
Då blir jobbet bättre och du effektivare.

Dra dig inte för att be om hjälp från männi-
skor i din omgivning, till exempel dina 
mor- och farföräldrar med att hämta eller
lämna på dagis. För mig har det varit 
otroligt värdefullt.

Försök se till att ha en bra chef som pep-
par och utvecklar dig. Då får du automa-
tiskt lite skjuts framåt.

Du måste inte vara bäst på allt. Köp hus-
hållsnära tjänster om så behövs för att 
underlätta vardagen.

Sätt upp små konkreta mål. De blir då 
tydligare och motivation skapas.

förde hon ett avancerat trä-
ningsprogram som innebar
träning varje dag – tre gånger
om dagen. Efter att i åratal ha
genomfört träningsprogram-
met, nästan 6 000 gånger,
känner hon sig nu helt frisk.

– Jag sa till mig själv att
jag ska bli frisk igen. Jag har
alltid varit målmedveten och
haft kämparvilja. Det räd-
dade mig när jag var sjuk och
det är nog också det som gör
att jag får mitt livspussel att
gå ihop.   

Var hennes kämparvilja
kommer ifrån vet hon inte
riktigt men hon tror att det
hänger ihop med hennes driv-
kraft – hennes nyfikenhet.

– När jag pluggade juridik
vid Stockholms universitet
sökte jag även in på Handels-
högskolan. Jag var nyfiken

och ville se om jag kunde
komma in. Efter att jag kom-
mit in blev jag nyfiken på om
jag kunde läsa utbildning-
arna parallellt. 

Och det kunde hon – med råge.
Viveca gick inte bara ut med
två examina samtidigt utan
också med toppbetyg.

– När jag kom ut i arbetsli-
vet ville jag se om jag kunde
jobba som chefsjurist. Efter
att ha jobbat som det blev jag
nyfiken på om jag kunde skri-
va böcker, först facklitteratur
därefter kriminalromaner.

Tvivlar du aldrig på dig själv och
på vad du klarar av?
– Alla har vi väl svackor ib-
land men nej, jag går inte
runt och tvivlar. Jag går å
andra sidan inte runt och

tycker att jag är alldeles för-
träfflig heller. Men jag har
alltid haft tilltro till min
egen kapacitet.

Viveca säger sig aldrig ha
gjort upp någon karriärplan
utan menar istället att det är
hennes nyfikenhet som tar
henne framåt och som får
henne att hela tiden anta nya
utmaningar.

Att våga testa nya saker

när man är nyfiken kan vara
lätt, men att klara av dem är
svårare. För att lyckas sätter
Viveca hela tiden upp små
konkreta mål. När hon upp-
nått dem checkar hon av dem
och sätter sedan upp nya
konkreta mål.

– På så sätt får jag något att
jobba mot som ger mig moti-
vation.  �

Efter att ha jobbat som chefsjurist
blev jag nyfiken på om jag kunde
skriva böcker, först facklitteratur
därefter kriminalromaner.

5
1.
2.

3.

4.

5.

TIPS FRÅN 
VIVECA
STEN
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Det var fullsatt på Legally Ladys
första frukostseminarium för hös-
ten. Femtio kvinnliga jurister kom till
Blendow Group för att mingla, äta
frukost och lyssna på varumärkes-
strategen Pia Lanneberg om vikten
av ett starkt personligt varumärke. 

Intresset för seminariet var stort,
det blev snabbt fullsatt och vänte-
listan var lång. 

Välkommen till Stockholm  
International Hearing Center, 
en del av konferenshuset 7A. 
Läs om våra helhetslösningar 
för skiljeförfaranden på sihc.se 
eller ring oss på 08-586 107 00.

Frukost med Legally Lady
om personligt varumärke

Nästa frukostseminarium med 
Legally Lady hålls den 15 november
och kommer då att handla om
retorik. Intresserad? 
Maila till info@legallylady.se

Varumärkesstrategen Pia Lanneberg.
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Caroline Sandlin från PTS och Anita Parmér från 
Folksam.

Sara Andersson från Advice och Jenny Stensjö 
från Advice.

Maria Sjödin, Medeleine Sundin och Caroline Fröden  –
samtliga från Andersson Gustafsson Advokatbyrå.

Jessica Otterstål från BDO, Anna Axelsson från BDO, 
Maria Gil från Riksbanken, Ulrika Wendt från Sami och
Åsa Sydén från Riksbanken.

Helène Lilja och Charlotte Waller Dahlberg, båda från
Hyresgästföreningen i Stockholm.

Jenni Laukkanen, Johanna Carlsson och
Louise Nordenhök. Alla från MAQS Law Firm.
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Genom vår praktik för juriststudenter ger vi dig 
möjligheten att få erfarenhet och pröva på vårt yrke. Under 
tio veckor kommer du att arbeta tillsammans med Sveriges 
främsta skatterådgivare för att lösa problem åt allt från 
multinationella bolag till privatpersoner. Du får inblick i 
vår verksamhet och en möjlighet att visa vem du är och 
vad du kan uträtta.

Vi söker nu uppsatspraktikanter till våra kontor i Stockholm, 
Örebro, Malmö, Jönköping, Göteborg och Sundsvall.

Mer information om tjänsten och hur du söker hittar du 
på www.pwc.se/student. Sista ansökningsdag är den 2 
november. Vid frågor kontakta Angelica Almroth; 
angelica.almroth@se.pwc.com.

www.pwc.se/student

Sök uppsatspraktik 
för juriststudenter 
VT 2013

PS. Skicka in din 
ansökan senast 
den 2 november!
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Identifiera dig med din

förebild
Utvecklingen av ett företags
lönsamhet är beroende av
utvecklingen av de anställ-
das lönsamhet. Den bästa
försäkringen att bli betrak-
tad som en av företagets
nyckelmedarbetare är just
att fokusera på den person-
liga lönsamheten. 

När klienter får frågan
varför de valt att byta en le-
verantör av en vara eller
tjänst så svarar omkring två
tredjedelar att det beror på
hur de blivit bemötta, eller
relationen med de medarbe-
tare de haft att göra med.
Priset används som förklar-
ing i endast 10-15 procent
av fallen. 

Relationernas kvalitet lig-
ger i betraktarens öga. Det
är orealistiskt att ha bättre
relationer med externa kun-
der än vad vi har internt i
vårt företag. Strävan är där-
för att vi betraktar alla som
våra klienter, även kollegor.
För att utveckla en relation
krävs det att vi fokuserar på
attityder, värderingar, kom-
munikation samt att vi har
rätt perspektiv på de vi sa-
marbetar med, ”laget före
jaget”.

Ytterst handlar lönsamhet
om relationen mellan det re-
sultat vi skapar och värdet
av de resurser som används. 

Det handlar om att du sät-
ter ett värde på dig själv och
ser till att generera resultat
inom:

Det reella (det som hän-
der), det emotionella (det
andra känner) och det mone-
tära.

I grunden kan dessa områ-

den endast utvecklas om du
fokuserar på att göra rätt
saker som på sikt driver ut-
vecklingen av dina resulta-
tområden. 

Ett bra sätt att komma
igång med dessa råd är att
du identifierar en förebild
som du sedan söker upp och
intervjuar. Då du har en bild
av hur denna person agerar

så kan du helt enkelt agera
”som om” du vore den perso-
nen i olika situationer.
Nyckeln är dock att identifi-
era de beteenden som dina
klienter och medarbetare
(indirekta klienter) verkligen
sätter värde på så att du är
säker på att din lönsamhet
utvecklas.

Joakim Karlsson visar hur du kan utveckla 
din personliga lönsamhet.

YTTERST HANDLAR
LÖNSAMHET OM
RELATIONEN MEL-
LAN DET RESULTAT
VI SKAPAR OCH 
VÄRDET AV DE 
RESURSER SOM 
ANVÄNDS.

Resultat mäts ofta på minst
tre olika sätt:

1   | Vad har hänt i reala termer? 
2  | Vilka känslor har genererats? 
3  | Vad är det monetära utfallet?

Att utveckla den personliga
lönsamheten kan då brytas ner
i de komponenter som utgör
basen för att kunna verka som
en god leverantör:

1. Produktivitet
2. Relationer
3. Kvalitet

Att utveckla min produktivitet 
innebär att jag:

1 | Defnierar önskade mål,
2 | Fastställer de uppgifter som
skall utföras för att målen skall
nås, 
3 | Beslutar om när och av vem/
vilka som uppgifterna skall ut-
föras, samt 
4 | Att jag använder resurser,
tid och energi på just dessa
uppgifter

Några frågor som kan vara till
hjälp i denna process är:

1 | Hur blir jag en bättre kollega
och anställd?
2 | Hur skapar jag större klient-
nytta?
3 | Hur ser jag till att anpassa
min energi till det som skall gö-
ras så att jag hushåller med mig
själv som resurs på ett förstån-
digt sätt?
4 | Hur ser jag till att vila för att
på så sätt skapa förutsätt-
ningen för uthållighet och vita-
litet?

KARRIÄR |  LEDARSKAP

JOAKIM KARLSSON
joakimz@mac.com

Joakim Karlsson är verksam som managementkonsult 
inom kommunikation, strategi och ledarskap. ’’
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Ska demokratin hindras 
av ett outvecklat rättssystem?
Vi vilar stadigt på övertygelsen att ”Land ska med lag byggas”.  Lagen är en förutsättning för all 
demokrati och civilisation. Därför stöder vi ILAC och CEELI Institute i deras arbete med att 
hjälpa lokala jurister att skapa fungerande rättssystem i krigs- och katastrofdrabbade områden. 

Blendow Group är ledande inom juridisk 
kompetensförsörjning. Ladda ner en QR-applikation från 
App Store eller Android Market, skanna av QR-koden 
och läs mer om ILAC och CEELI Institute. SK

AN
NA

blendow.se
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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, är din guide i sparskogen i en serie artiklar i Legally yours.

FOTO: SJÖBERG BILD

Små skador är egentligen
onödiga att försäkra sig mot.
Om man är normalt försiktig
så är det bättre att spara de
pengarna som försäkring-
arna skulle kosta på ett se-
parat konto och ha som
buffert för att betala när
något går sönder eller för-
svinner. Då slipper man des-
sutom fylla i
försäkringsbolagens blan-
ketter.

Men stora skador är något
helt annat. Till exempel har
det under sommaren regnat
extremt mycket på flera stäl-

len i Sverige, där många vil-
lor drabbats av översväm-
ningar. Brand- och
vattenskador blir ofta väl-
digt dyra och de flesta
svenskar som äger sin
bostad har därför försäkring. 

Men tryggheten även med
en hem- och villaförsäkring
är begränsad. Din egen kost-
nad blir ofta inte bara den
vanliga självrisken som nor-
malt är 1500 kronor, för vid
läckage och naturskador
måste du hos många försäk-
ringsbolag betala 10 procent

av hela kostnaden. Dessu-
tom tillkommer olika typer
av åldersavdrag, när gamla
saker ersätts med nya.

Försäkringsbolagens vill-
kor varierar och eftersom
kostnaderna vid en stor
olycka totalt kan bli väldigt
stora är det viktigt att
granska om dessa regler ver-
kar rimliga innan man väljer
försäkring. Men det är tids-
krävande att jämföra de ex-
akta villkoren för villaför-
säkringar, broschyrerna är
ofta uppåt 100 sidor. Den
oberoende sajten Konsu-

menternas.se är bra för att
jämföra självriskerna, men
när det gäller reglerna för
åldersavdrag ger de endast
information om det maxi-
mala åldersavdraget. 

De flesta lösa föremål anser
försäkringsbolagen åldras
väldigt snabbt. Särskilt gäl-
ler det datorer och annan
elektronik. Men även möbler
som inte är särskilt gamla
kan försäkringsbolagen anse
som nästan värdelösa, efter-
som de värderas till det pris
de sannolikt skulle säljas för
begagnade. Och vid en stor
skada är det knappast någon
som har tid att leta reda på
och köpa tillbaka allting i
till exempel ett vardagsrum
begagnat.

Åldersavdragen för fast in-
redning är ungefär lika hos

Tänk dig att allt i ditt vardagsrum blir förstört, både inredning och
alla ytor. Vad kostar det dig då att få allt tillbaka?
Många tittar bara på priset och den lilla självrisken när de väljer
hemförsäkring. De vet inte att reglerna för naturskador och åldersav-
drag kan ge mycket större kostnader.

� 

Du behöver buffert
mot åldersavdrag

PENGAR |  FÖRSÄKRINGAR
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alla försäkringsbolag. För
många byggnadsdelar är av-
draget snabbt ned till att
värdet bara anses vara 20
procent av kostnaden för att
installera nytt. Även om de
fungerar perfekt och ser ut
som nya, så kan ditt försäk-
ringsbolag ha villkor som
till exempel säger att värdet
hos ett elektriskt element är
nere på 20 procent efter 15
år, ett bubbelbadkar efter 10
år, tapeter efter 15 år, klin-
kersgolv och kakel efter 26
år. Är de äldre så måste du
betala 80 procent av både
material och arbete för att
återställa efter en skada. 

Försäkringsbolagen moti-
verar detta med att du inte
ska få en standardförbättring
då gammal inredning ersätts
med ny, det ska inte löna sig
att råka ut för en skada. Men
ändå kan en skada betyda att
du plötsligt tvingas betala
för att ”uppgradera” stora
delar av ditt hem. Rädd-
ningen vid en stor skada är

att försäkringsbolagen har
satt en gräns för det maxi-
mala åldersavdraget på
byggnadsdelar. Den är om-
kring 100 000 kronor med en
normal villaförsäkring.

Fast de flesta svenskar har
inte 100 000 kronor på löne-
kontot om de plötsligt skulle
råka ut för en brand eller
vattenskada. Notera dessu-
tom att denna gräns enbart
gäller fast inredning, inte
möbler och andra lösa före-
mål. Kanske tvingas de som
drabbas sälja sitt fondspa-
rande eller ta ett extra
banklån för att klara faktu-
ran från försäkringsbolaget.

Varför accepterar då de
flesta svenskar risken att 
behöva betala långt över 
100 000 kronor om deras
hem och lösöre drabbas av
en stor skada?

En förklaring är rimligen
att många jagar lägsta pris
när de väljer försäkringsbo-
lag. De jämför kanske själv-

risker, men det är lätt att tro
att villkoren i övrigt är så
lika att det lönar sig att välja
den billigaste försäkringen.
Försäkringsbolagen tjänar
därför på att försämra villko-
ren så att kunden måste be-
tala mer själva vid stora
skador – trots att det är då vi
främst behöver försäk-
ringsskyddet.

Men det finns alternativ som
ger lägre åldersavdrag vid
en stor skada på byggnaden.
Hem- och villaförsäkringar
som heter ”Stor” har sänkta
maxbelopp, hos Folksam är
det 20 000 kronor och hos If
15 000 kronor. Även i detta
fall gäller dock gränsen en-
bart byggnadsdelar, inte lösa
föremål. Och även 15 000

kronor är mycket mer än
självrisken. 

Reglerna för ROT-avdrag
gäller inte fakturor från ditt
försäkringsbolag, även om
du via åldersavdrag betalar
hantverkarnas lön. Dessu-
tom är det försäkringsbola-
get som väljer hantverkare.
Det betyder att det i vissa
fall kan vara billigare att
försäkringsbolaget enbart
river bort det som är skadat,
medan du själv betalar hela
reparationsarbetet.

Slutsatsen blir att kontot
med en buffert, som det
lönar sig att ha för att betala
små skador helt själv, gärna
ska vara mycket större så att
det även hjälper till att täcka
självrisk och åldersavdrag
vid större skador. �

PENGAR |  FÖRSÄKRINGAR
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Subscribe to The Economist for a surprising read, every week.

The Economist doesn’t just cover economics and business. We provide a challenging, insightful—sometimes 
entertaining—look at what’s happening in politics, finance, technology, science and the arts.

Save over 50% on your subscription, enjoy 51 issues per year and read every edition online, 
in app and with our audio edition. Plus, receive a FREE copy of Pocket World in Figures.

Visit: www.economistsubscriptions.com/specialoffer/emea and quote: HMG3  

DE FLESTA LÖSA FÖREMÅL ANSER 
FÖRSÄKRINGSBOLAGEN ÅLDRAS 
VÄLDIGT SNABBT. 
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10 portioner
Oxrygg
750 g Oxrygg (5 skivor à 150 g)
50 g Smör
1 st Vitlöksklyfta
4 st Timjankvistar
Krydda biffen med salt och peppar och
stek den hastigt på båda sidorna i
mycket het panna. Tillsätt sedan smö-
ret, vitlöken (krossad med skalet på) och
timjankvistarna. Ös köttet med smöret
cirka 2 minuter och baka klart i ugn på
90 grader till en innertemperatur på 48
grader. Låt vila.

Oxbringa
600 g Oxbringa (sous-videkokt)
Skiva bringan i 5 stycken avlånga bitar.
Sota hastigt i het, torr panna.

Tryffelglace
2 dl Madeira
1 dl Socker
2 msk Tryffeljuice
Blanda alla ingredienserna i en kastrull
och reducera till en sirap.

Tryffelpotatispuré och chips
300 g Mandelpotatis (skalad)
100 g Smör
100 g Grädde
1 msk Tryffelolja

Salt
Skalen från potatisen

Koka potatisen mjuk i saltat vatten. Låt
ånga av i en sil. Passera genom en sikt
och montera i smöret. Späd ev. med
grädde. Smaka av med salt och tryffel-
olja. Skölj potatisskalen i kallt vatten
cirka 2 min. Låt rinna av i en sil och 

fritera dem gyllene i olja på 130 grader. 
Salta lätt och låt rinna av på papper.

Krasseemulsion
1 st Äggula
1 msk Champagnevinäger
1 tsk Senap
2 dl Krasseolja
¼ st Citron

Blanda äggula, vinäger och senap. Mata
sedan ner oljan i en tunn stråle till lämp-
lig fast konsistens. Krydda majonnäsen
med salt, peppar och citron.

Sensommarprimörer
5 st Färska spritärter
1 st Morot
6 st Rädisor
1 st Västeråsgurka

2 dl Picklingslag
2 msk Kallpressad solrosolja
2 msk Äppelcidervinägersenap
2 msk Riven pepparrot
1/8 st Citron
3 st Blad hjärtsallad
Skala moroten. Koka tillsammans med
spritärterna i saltat vatten ca 1min och
kyl direkt i kallt vatten. Skär dem, gurkan
och 5 st rädisor enligt instruktion och
lägg grönsakerna i picklingslagen. 
Blanda olja, senap och pepparrot. Smaka
av med salt och citron. Plocka ner salla-
den i fna blad. Hyvla en rädisa tunt på
mandolin och lägg i isvatten.

Vid servering
Arrangera vackert på het tallrik.

MAT |  OXRYGG & LAKRITSCURD

DAVID BERGGREN
Stjärnkocken och entreprenören David Berggren är grundare av matlagningsstudion Aveqia och
har tidigare arbetat på Grand Hotel, Operakällaren och The Cellars Hohenort i Kapstaden. Aveqia
har studios i Stockholm och Göteborg och planerar att starta i London under 2012.

Stjärnkocken David Berggren bjuder på
ugnsbakad oxrygg med sommarens
sista primörer – och lakritscurd med
hallon och vulkansocker.

Ugnsbakad oxryggmed sommarenssista primörer

OXRYGGmed tryffelpuré, bringa, sensommarprimörer och friterade potatisskal
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10 portioner
Lakritscurd
60 g Lakritskräm
58 g Vatten
2 g Svart hushållsfärg
165 g Socker
3 st Ägg
220 g Smör
Mät upp alla ingredienser i en kastrull.
Värm under ständig omrörning till första
bubblan på medelvärme. Mixa ner smö-
ret, rumstempererat. Sila 
curden, fyll i spritspåse och låt svalna 
i isbad.

Honungsfarn
30 g Äggvita (1 st)
30 g Honung
30 g Mjöl
30 g Smör
Blanda alla ingredienser. Stryk ut sme-
ten. Grädda i ugn på 180 grader tills lätt
gyllenbrun. Forma.

Vaniljglass
500 g Mjölk
1st Vaniljstång
3 st Äggulor
130 gram Socker
150 g Grädde
1 st Gelatinblad

Koka upp mjölk, grädde och vanilj-
stången delad på mitten. Vispa äggulor
och socker. Häll 2/3 av vaniljmjölken över
äggsmeten och blanda. Häll tillbaka allt i
kastrullen och värm under ständig om-
rörning till 85 grader. Tillsätt gelatinbla-
det, blötlagt. Sila och frysi pacoburk.

Rårörda hallon
300 g Hallon
150 g Socker
1/8 st Citron
Värm försiktigt ihop hallonen med sock-
ret. Smaka av med citron.

Vulkansocker
100 g Socker
18 g Glykossirap
32 g Honung
7 g Bikarbonat
Koka sockret med glykossirapen och 
honungen till 165 grader. Tillsätt bikarbo-
naten, rör hastigt tills smeten reser sig
och stjälp upp på en silpatmatta. 
Låt stelna.

Vid servering
Bryt vulkansockret i bitar. Arrangera
vackert på tallrik. Garnera med 
honungskrasse.

LAKRITSCURD
med rårörda hallon, vaniljglass, 
honungsfarn och vulkansocker
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Den spanska druva som of-
tast kallas Tempranillo (det
finns även en lång rad lokala
namn) kan ge högkvalitativa
viner. De mest kända områ-
dena är Rioja, Ribera del
Duero och Toro.

Tempranillo har förmodli-
gen sitt ursprung från områ-
dena kring Rioja. Men en del
hävdar att det var munkar
på pilgrimsfärd som tog
med sig den från Bourgogne
och att Tempranillo skulle
vara släkt med Pinot Noir. 

Namnet kommer av det
spanska ordet temprano –
tidig – vilket kommer av att
druvan mognar tidigt på sä-
songen. Druvan knoppas

sent vilket gör att den i
regel inte råkar ut för frost
på våren. Det innebär också
att mognadscykeln är kort
vilket gör att Tempranillo
klarar av att växa i svalare/
kallare klimat i de högre de-
larna av norra Spanien.

Tempranillo trivs bäst i
ett djupt lager av kalkhaltig
eller sandblandad lera och
växer bäst på sluttningar.

Att generellt beskriva vad
som är typiskt för rena
tempranilloviner kan, som
vid alla generaliseringar,
vara svårt. Detta beror på att
vinerna tidigare ofta hade en
lång lagring på amerikanska
ekfat vilket gjorde att eken

dominerade med toner av
vanilj och dill. 

Det kanske mest kända
området är Rioja som i sin
tur består av tre under-
distrikt, Alavesa, Alta och
Baja. Det finns fyra olika
kvalitetsklasser. Sin crianza
innebär att vinet inte lagrats
på fat. Vino de crianza, Re-
serva och Gran Reserva är
benämningar på viner som
lagrats på fat. Sistnämnda
benämning har längst tid på
fat. Oftast består vinerna
härifrån inte enbart av
Tempranillo även om den
dominerar. De andra dru-
vorna är Garnacha, Mazuelo
och Graciano. En ”klassisk”

Rioja är ofta ett vin som har
inslag av mogen frukt, vanilj
(beror på lång fatlagring på
amerikanska ekfat) och dill i
doften. Smaken är mjuk.

PETER AXELSSON
Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

VIN |  TEMPRANILLO

TempranilloMer frukt och mindre vanilj

NAMNET KOM-
MER AV DET
SPANSKA ORDET
TEMPRANO – TIDIG 
– VILKET KOMMER
AV ATT DRUVAN
MOGNAR TIDIGT 
PÅ SÄSONGEN.

Du kan kalla den Tinto de Madrid, Cencibel eller Ull de Llebre. 
Men de flesta av oss känner druvan som Tempranillo. 
Här tipsar Peter Axelsson om de bästa tempranillovinerna.

’’
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Till elitserien i Ribera del Duero
hör definitivt Bodegas Aalto.
Här framställs två viner Aalto
och Aalto PS. 

Under senare år har dock en
modernisering ägt rum vil-
ket inneburit att vinerna får
mer frukt och mindre inslag
av vanilj. 

Rioja finns i hög grad re-
presenterat på Systembola-
get. Vill man ha en klassisk
Rioja föreslår jag årgång
2004 Conde de Valdemar Gran
Reserva. Här hittar vi körs-
bär, läder, dill och kaffe i
doften. Smaken är mogen
och rund med balans och
elegans.

Ett mycket bra exempel
på vad en modernare Rioja
är finner du i 2006 Roda Re-
serva. Bodegas Roda är en av
regionen Riojas mest mo-

derna bodegor. Detta vin har
lagrats på franska ekfat och
doften är relativt stor med
inslag av röda bär, fat, lak-
rits och lite tobak. Smaken
är medelfyllig och balanse-
rad med fina syror och tyd-
liga tanniner vilket gör att
vinet kan lagras ytterligare.

Från Ribera del Duero kom-
mer de bästa (min och
många andras uppfattning)
vinerna framställda av
Tempranillo. Här kallas
Tempranillo för Tinto Fino.
Odlingarna ligger på relativt
hög höjd. Det är tack vare
den höga höjden som dru-
vorna behåller sin syra trots

� 

Ett mycket bra exempel på vad en modernare Rioja är finner du i 2006 Roda
Reserva. Bodegas Roda är en av regionen Riojas mest moderna bodegor.

���	����������������������������������	�
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VIN |  TEMPRANILLO

värmen. Här råder ett
strängare klimat vilket ger
mindre druvor med tjockare
skal som i sin tur ger kraft-
fulla och alkoholstarka viner
med god lagringspotential.

Det mest kända vinet
härifrån är säkert Vega Sici-
lia som är väl representerat
på bolaget. Det finns flera
årgångar med priser från
drygt 1 000 kronor per bu-
telj till en bit över 2 000
kronor. Varför inte testa?

Jag tycker också att ni
skall prova vinerna från Bo-
degas Alion som ägs av Vega
Sicilia. Prova gärna årgång
2007 Alion som har en doft
av lätt rökiga fat, ceder, röd
frukt och finstämd kryddig-
het. Smaken är medelfyllig
med fin syra, avrundade tan-
niner och fin frukt. Vinet har
bra längd och är balanserat.

Till elitserien i Ribera del
Duero hör definitivt Bode-
gas Aalto. Här framställs två
viner, Aalto och Aalto PS. Det
sistnämnda görs av gamla
vinstockar från utvalda
lägen. Här föreslår jag att ni
provar  årgång 2009 av
Aalto. Ett härligt vin från en
av de bästa vingårdarna.
Vinet har legat 24 månader
på amerikanska och franska
ekfat. Doften är relativt stor
med inslag av mörka fruk-
ter, fat, ceder, och kryddor.
Smaken är fyllig och frisk
med tydliga tanniner. Ett ba-
lanserat vin som vinner på
ytterligare lagring.

I Toro kallas druvan Tinta
de Toro. Vinerna härifrån
var tidigare tunga och alko-
holstarka men under de se-
naste tio åren har mycket
hänt och i dag görs även här

§ Enkelt vin utan karaktär
§§ Ordinärt vin med avseende på kvalitet och typicitet

§§§ Mycket bra vin med fn kvalitet och typicitet
§§§§ Högklassigt vin med imponerande djup och karaktär

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

TEMPRANILLO
Vin Pris Betyg

12601    Conde de Valdemar 2004 119 kr §§§

95067  Roda Reserva 2006 249 kr §§§§

90154   Alion 2007 439 kr §§§§(§)

95040  Aalto 2009 359 kr §§§§

70500  Pintia 2007 359 kr §§§§§

viner av högsta kvalité.
Även här har Vega Sicilia

en egendom – Pintia. Jag var
där för många år sedan och
fick då prova den första år-
gången, 2001. Jag hade
sedan turen att få köpa tolv
flaskor och jag lovar att jag
njutit av varenda en. För
närvarande är årgång 2007
på marknaden. Enligt
Systembolaget är vinet till-
fälligt slut. Men om det
dyker upp på nytt så måste
ni köpa det. Även detta vin
har legat på såväl ameri-
kanska som franska ekfat
vilket ger ett vin med rökiga
fattoner, mörk frukt, björn-

bär och lakrits. Smaken är
fyllig och balanserad med
fina syror, härlig frukt och
tydliga tanniner. Bör nog
ligga ett par tre år till. Köp
en låda om ni har möjlighet
för det kommer säkert att
klara minst 20 år till. Bra
och hälsosamt på ålderdo-
men (i vart fall för mig).

Som sagt kärt barn har
många namn. Vill ni briljera
så skall ni veta att namnet
på Tempranillo är Tinto de
Madrid i Madrid, Cencibel i
La Mancha, Ull de Llebre i
Katalonien och Tinta Roritz
samt Tinta Aragonéz i Por-
tugal. Inte illa. �

STOR DOFT MED
ALKOHOLGRÄNS
Ni som läst mina tidigare ar-
tiklar vet att jag innerst inne
är emot termer som talar
om ett vins prisvärdhet.
Men ibland kan det vara
svårt att låta bli. 

Prova gärna 2185 Châ-
teau de Cléray från Musca-
det Sèvre et Maine i Loire
vid Atlantens kust. Vinet är
gjort av druvan Muscadet. 

För att förhindra en alltför
omfattande chaptalisering
(det är när man tillsätter
socker för att på så sätt få
högre alkohol) så är Musca-
det ett av de få distrikten i
Frankrike som satt upp en
högsta gräns för alkoholhal-
ten-12,3 procent.

Vidare är vinet framställt
sur lie vilket innebär att vi-
net får jäsa som vanligt men
efter jäsningen får det vila
med sin fällning, utan någon
omdragning. Fällningen
sjunker till botten och när
det är klart buteljeras det.
Innebär att lite kolsyra
stannar kvar i vinet och att
det blir fräscht och friskt.

Det här vinet har en stor
doft med lite gröna äpplen,
päron, melon och mineraler.
Smaken är lätt, torr och
frisk med inslag av mineral.
Ursprungstypiskt och inte
artifciellt framställt för att
anpassas till en viss mark-
nad §§§(§)

Priset är endast 62 kro-
nor. Mycket vin för peng-
arna.                                          �

VILL NI BRILJERA SÅ SKALL NI VETA ATT NAMNET PÅ TEMPRA-
NILLO ÄR TINTO DE MADRID I MADRID, CENCIBEL I LA MANCHA,
ULL DE LLEBRE I KATALONIEN OCH TINTA RORITZ SAMT TINTA
ARAGONÉZ I PORTUGAL.

’’Tips!
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Att börja dricka 
i tidig ålder ökar risken 

för alkoholproblem

Nr 2011 • Côtes du Rhône • 99:-
Rött vin från Frankrike • Alkoholhalt 14%
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www.vinunic.se • 08-660 84 15   
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Nr 5 2012

.se
www.alltommat.se

MER ÄN PRISVÄRT

Côtes du Rhône

Generöst med mogna björn-
bär, örter och en lätt pepprig 
ton. Balanserade syror.

E. GUIGAL
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KULTUR |  LITTERATUR

Affärsjuridik

Aktiebolagslagen, del I-III
Av Sten Andersson med flera
NORSTEDTS JURIDIK

� Lagen kommen-
teras utförligt, till
exempel reglerna
om bolagsbildning
och nya bestäm-
melser för sam-
tyckes- och
förköpsförbehåll.
Uppdaterad fram till det senast ut-
komna supplementet. 

Takeover-reglerna 2u
Av Göran Nyström med flera
NORSTEDTS JURIDIK

� Här kommenteras
NASDAQ OMX
Stockholms och
Nordic Growth Mar-
ket NGM:s regler om
offentliga uppköp-
serbjudanden på ak-
tiemarknaden. Ger
också en översikt över Näringslivets
Börskommittés regler rörande of-
fentliga.

Arbetsrätt

Arbetsrättslig avtalsrätt
Av Tommy Iseskog
NORSTEDTS JURIDIK 

� Boken analyserar
grundläggande ar-
betsrättsliga frågor
från ett avtals-
rättsligt perspektiv. 
Ett kapitel ägnas
särskilt åt frågor
om avtalstolkning.
Frågorna analyseras och illustreras
av rikliga hänvisningar till och refe-
rat av AD-domar.

Brottmål

Narkotikabrotten
Av Malou Andersson med flera
IUSTUS FÖRLAG

� En handbok om
narkotikastrafagen.
Här behandlas bland
annat narkotikabrot-
tet och andra brott
enligt narkotikastraff-
lagen,   det allmänna
kravet på uppsåt och
oaktsamhet och reglerna om de
osjälvständiga brottsformerna.

Rättsfall i straffrätt 3u
Av Annika Norée 
NORSTEDTS JURIDIK 

� Fallen belyser
grundläggande reg-
ler om brott och
straff och försöker
besvara praktiskt
betydelsefulla
rättsfrågor i brott-
mål.
I den tredje upplagan ingår fera fall
som nyligen fått stor uppmärksam-
het, som Mefedronmålet. 

Fastighetsrätt

Fastighetsköp 20u
Av Folke Grauers
STUDENTLITTERATUR

� Här behandlas
alla regler om fas-
tighetsköp. Många
regler behandlas
med utgångspunkt
från konkreta exem-
pel på avtal och av-
talsklausuler. Det
centrala kapitlet handlar om kon-
traktsbrotten med tyngdpunkten
på de komplicerade reglerna om
säljarens ansvar för fel i fastighe-
ten.

Miljörätt

EU:s miljörätt 3u
Av David Langlet 
och Said Mahmoudi
NORSTEDTS JURIDIK

� Stora förändringar
inom EU-rätten har
gjort det nödvändigt
med omfattande
uppdateringar i den
tredje upplagan. 

Bokens första del
behandlar institu-
tionella och principiella frågor med
fokus på EU:s centrala organ och
relationen mellan EU och dess
medlemsstater i utarbetandet och
genomförandet av miljölagstift-
ningen. Den andra delen behandlar
EU:s lagstiftning inom specifka
miljörättsliga områden. 

Offentlig rätt

Upphandlingsvolymen
FAR FÖRLAG

� En heltäckande
regelsamling som
samlar lagstift-
ningen på upp-
handlingsområdet.
Innehåller de
svenska författningarna samt 
EU-direktiven på området. 

Referensverk

Att skriva juridik 5u
Av Ulf Jensen  med flera
IUSTUS FÖRLAG

� Behandlar de
grundläggande reg-
lerna för juridiskt
skrivande, från dis-
position och språklig
stil till fotnotsteknik
och typograf. Allt
visas och förklaras med konkreta
exempel.

Bland nyheterna märks avsnitt
om uppsatsseminarier och inter-
netkällor.

Historia

Mördaren i folkhemmet
Av Lena Ebervall och 
Per E Samuelson
PIRATFÖRLAGET

� Terränglöp-
ningsstjärnan Olle
Möller dömdes för
två mord, med 20
års mellanrum.
Mycket talar för att
han var oskyldig. Advokaterna Lena
Ebervall och Per E Samuelson har
lägligt gjort en mycket läsvärd
roman kring Möllers öde. Parallel-
lerna till Quickcirkusen är tydliga.

Samhälle

DarkMarket 
Av Misha Glenny
NORSTEDTS

� Den brittiske
journalisten Misha
Glenny har gjort ett
omfattande, under-
sökande reportage
om internetrelate-
rad brottslighet med utgångspunkt
i den kriminella siten DarkMarket.

Förbannelsen
Av Ann-Marie Åsheden
NORSTEDTS

� Ann-Marie Åshe-
den var reporter på
Dagens Nyheter när
statsminister Olof
Palme mördades.
Genom ett samar-
bete med spanings-
ledaren Hans Holmér
fck hon unik insyn i utredningen. 
Ett drygt kvartssekel senare publi-
cerar hon nu sin rapport - och för-
söker samtidigt rädda den hårt kri-
tiserade Holmérs heder.

Deckare

Hela havet stormar
Av Arne Dahl
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

� Seriemord, kon-
spirationer och
makabra experi-
ment är några in-
gredienser i
pseudonymen Arne
Dahl andra bok i
serien om det eu-
ropeiska polissamarbetet Opcop.

Sällskapet 
Av Peter Lillthors
HOI FÖRLAG 

� Advokaten Peter
Lillthors debuterar
med en thriller med
John Grishamambi-
tioner. Om ett
hemligt juridiskt
nätverk med kopp-
lingar till en miljö-
skandal. 

Springfloden
Av Cilla & Rolf Börjlind
NORSTEDTS

� Ett olöst mord
blir aktuellt efter
mer än 20 år. Men
mordutredaren är
spårlöst försvun-
nen. Det är ut-
gångspunkten i Rolf
och Cilla Börjlinds –
som tidigare skrivit manus till bland
annat Beck-flmerna- första bok.

Rättsfall i

straffrätt 
Annika Norée  
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Alkohol kan orsaka skador 

på lever och bukspottskörtel.

RUIT HORA - Toscana 139 kr 14,5% NR 2842.

KRYDDIGT OCH MUSTIGT, SERVERAS TILL KÖTT, PASTARÄTTER OCH LAGRADE OSTAR.

FYND!
Dina Viner 2012
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INTERNATIONALE WEINPREIS

GOLD
Deutschland 2010

MUNDUS vini
®

TE KAIRANGA Martinborough 179 kr 1,5 L 13 % NR 6254.

BÄRIGT OCH KRYDDIGT. PASSAR TILL OLIKA KÖTTRÄTTER OCH BUFFÉMAT.
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er.se

LITEN 
EXKLUSIV
 BOX 1,5 L

ÅRETS VITA NYKOMLING!
Allt om Vin 2012

ALVARINHO CONTACTO 119 kr 13% NR 6707.

FRISKT KVALITETSVIN. PASSAR FÖRE MATEN SAMT TILL FISK- OCH SKALDJURSRÄTTER.

I SÄRKLASS 
BÄSTA LÄTTA
RÖDA BOXEN
Anders Röttorp 
Vinbanken 2012

RUIT HORA

TE KAIRANGA

ALVARINHO CONTACTO

CHÂTEAU DU CLÉRAY Loire 62 kr 12% NR 2185.

FRISK OCH ELEGANT MUSCADET. PASSAR FÖRE MATEN SAMT TILL FISK OCH SKALDJUR.

SUPERFYND!
Dina Viner 2012

CHÂTEAU DU CLÉRAY
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KULTURKROCK

§ |  LAG

FÖRBUD MOT BADDRÄKTER

VAR London, Storbritannien
VARFÖR Houses of Parliament,
det brittiska parlamentshuset,
har formellt status som kungligt
slott. Om man avlider därinne
har man rent tekniskt rätt att få
en statsbegravning. Därför är
det förbjudet. Lagstiftningen
uppmärksammas ofta i Storbri-
tannien då den regelbundet ko-
ras till landets mest bisarra lag.

– Om du ser krasslig ut blir du
snabbt utburen, hävdar Nigel
Cawthorne, författare till ”The
Strange Laws of England” i en
intervju med The Telegraph för
några år sedan.

Ofciellt vill dock parlamentet
tona ned den gamla bestäm-
melsen:

- Vi är inte medvetna om nå-
gon sådan lag, sa en talesman

för House of Commons till BBC
tidigare i år.

VAR Barcelona, Spanien
VARFÖR Förra året klubbade
myndigheter i Barcelona en lag
som gör det olagligt att bära
baddräkt i centrala Barcelona.
Det fanns en stor lokal oro för att
stadens varumärke skulle för-
störas av turister som promene-

rade omkring i baddräkt även
inne i staden. 

Böter på upp till 300 euro 
delas ut till den som bryter mot
förbudet. Polisen brukar dock
nöja sig med att ge förstagångs-
förbrytare en uppmaning att klä
på sig.

§ |  LAG

FÖRBUD MOT 
KAMOUFLAGE-
KLÄDER

KÄLLOR. BBC, Mercury Gulph, Svenska Dagbladet, Wanderlust Magazine
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VAR Barbados
VARFÖR I karibiska övärlden
uppfattas kamoufagemönst-
rade kläder ofta som en militär
uniform. Den lokala armén är de
enda som får bära sådana klä-
der. Böter kan utdelas, men den
vanligaste konsekvensen är att
kamoufagebäraren uppmanas
att byta kläder.

Ser jag för krasslig 
ut mån tro?

Bäst att byta om innan
vi går ner på stan.

HÄR ÄR
NÅGRA AV
VÄRLDENS
MÄRKLIGASTE

LAGAR
§ |  LAG

FÖRBUD MOT ATT DÖ I HOUSES OF PARLIAMENT
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VAR Kina
VARFÖR Att reinkarneras – åter-
födas – utan statens tillåtelse är
förbjudet. Märklig lagstiftning i
det ateistiska Kina, kan tyckas.
Lagen är ett vapen för att för-
söka stärka kontrollen över de ti-
betanska buddhistmunkarna.
Enligt lagstiftningen måste
munkarna ansöka om statligt
tillstånd för att få återfödas i 
Tibet. 

Det skulle innebära att de 
kinesiska myndigheterna får det
slutliga avgörandet i att besluta
vem som blir kommande Dalai
Lama. Den nuvarande Dalai
Lama har tidigare sagt att han
inte tänker reinkarneras så länge
som Kina kontrollerar Tibet.

När en Dalai Lama dör börjar
munkarna söka efter ett barn
som uppfattas som hans rein-
karnation. Dagens inkarnation,
den fjortonde sedan 1500-talet,
tillträdde 1950.

§ |  LAG

FÖRBUD MOT 
INFÖRSEL AV 
KINDERÄGG
VAR USA
VARFÖR De välkända choklad-
äggen med leksak inuti är för-
bjudna i USA på grund av kväv-
ningsrisken. Den kanadensiska
tidningen Mercury Guelph skri-
ver att man riskerar böter på 
2 500 dollar per ägg om man
försöker forsla in dem i landet.

Amerikanska tullmyndighe-
terna meddelar att de beslag-
tog sammanlagt 60 000 olag-
liga Kinderägg under förra året.

§ |  LAG

FÖRBUD MOT REINKARNATION
Jag tänker inte
reinkarneras så
länge Kina kon-
trollerar Tibet.

BOLAGSSTIFTARNA AB | BOX 12086, 402 41 GÖTEBORG | TEL 031-704 10 50 | FAX 031- 704 10 59 | E-POST BOLAGS@STIFTARNA.COM

Vet du vad Snabbavveckling är?
Kul, gå in på    tavling.bolagsstif arna.com så 

har du chansen att vinna två f ygbiljetter 
till en stad 2h bort!

Lagerbolag – Startplattan

Snabbavveckling – Slutplattan

TÄVLING
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Nordens största auktionshus förstärker värderingsavdelningen med en specifik service inriktad på familjerätts-
juristers behov. Vi utför värdering för bouppteckning, arvsskifte och bodelning. Allt efter din klients behov och dina 
instruktioner specificerar vi legat, enskild egendom eller giftorättsgods. Även internauktioner och skifte av lösöre 
i en delägarkrets ingår i vår service. Vi är båda förordnade av Stockholms Handelskammare.

Bukowskis har utfört värderingar sedan 1870 och är störst såväl på kvalitetsauktioner som på nätauktioner via 
Bukowskis Market. Genom våra välrenommerade och framgångsrika auktioner erbjuder vi dessutom dina klienter 
en optimal och effektiv försäljning. Välkomna att kontakta oss för mer information. 

LARS DE RON: 08-614 08 78 
lars.deron@bukowskis.com

JAN FORSBERG: 08-614 08 77 
jan.forsberg@bukowskis.com 
www.bukowskis.com
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Välkomna försäljning. effektiv 
välrenommerade våra Genom Market. 

1870 sedan värderingar utfört 

båda är Vi service. vår i ingår delägarkrets 
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JURISTG OL F E N  

Joakim Flodin, Fastighetsjuridik, Pia Tengwall, Advo-
katfirman Tengwall, Jens Högström, Advokatfirman
Berlin, David Nordfenlöw, Mannheimer Swartling.

Jan Gerdén, Lindskog Malmström, Anna Nidén,
Mannheimer Swartling, Clas-Göran Ullman, Inter.

Kurt Sjölander, Advokatfirman Kurt Sjölander, 
Marie Svendenius, Trafikskadenämnden, Andreas
Wiren, Delphi.

Carl-Johan Friis, Lindskog Malmström, Mats 
Carnestedt, Advokatfirman Mats Carnestedt, 
Marie Brommesson, Vinge.

Magnus Eriksson, Advokatfirman W&Ö, Rasmus
Fahlén, Mannheimer Swartling, Björn Gustavsson,
Vinge.

Lars-Erik Gustavsson, Hamilton, Henrik Nordlund,
Ekonomilinjen, Henrik Jansson, Advokatfirman 
Berlin, Mario Ashmann, Inter.

Toste Hedlund, Ekonomilinjen, Carl Skarborg, 
Skarborg & Partners, Anders Arthur Chuette.

Magnus Bohman, Hammarskiöld & Co, Marika
Wernström, Inter, Rikard Lindahl, Vinge.

Ronny Nilsson, Sandström Lindskog Malmström,
Christian Johansson, Vinge, Carl-Johan Zimdahl,
Mannheimer Swartling, Peter Ahlström, 
Hammarskiöld & Co.

Fredrik Boström och Jonathan Clauss, Advokat-
firman Björn Rosengren samt Wodek Kleinwichs,
Glimstedt, Albert Wålgren, Vinge.

Lars-Göran Bergström, Inter, Lisa af Burén,
Delphi, Mats Flodén, Bastling & Partners, 
Thomas Wallén, W&Ö.

Lukas Dahlén, Mannheimer Swartling, Solveig
Sörlyen, Flemingsberg brottmålsbyrå AB, 
Björn Samuelsson, Hamilton, Stefan Elissan,
E/R Juridiska byrå HD.

Christian Johansson, Karl Svantemark, Oskar
Åsgård och Rikard Lindahl från Vinge vann 
lagtävlingen.

Christian Johansson från Vinge blev bäste spelare när 
årets upplaga av Juristgolfen ägde rum på Kungsängen 
Golf Club i slutet av augusti. det här var det sjätte året 
i rad som Blendow Group arrangerade Juristgolfen.

I sponsortälten tävlades det, under mer lättsamma 
former, i bland annat antikrunda och kräftkast. Dagen 
avslutades med middag och prisutdelning i klubbhuset.

Det är sjätte året i rad som Blendow Group arrangerar 
Juristgolfen.

VINGE TOG STORSLAM I ÅRETS GOLF

Christian Johansson blev även bäste spelare.
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Vi är stolta innehavare 
av Svenska Mötens 5 kronor

Slutet av en era, början på en ny.

IVAs Konferenscenter  Grev Turegatan 16  Stockholm  www.ivaskonferens.se

I somras stängde vi den anrika 
Wallenbergsalen efter nära 30 år 
av intensiv mötesverksamhet. I 
februari 2013 slår vi upp por-
tarna till en ny och spännande 
Wallenbergsal. 

Under byggtiden slår vi gärna 
ett slag för vår bankettsal som 
passar utmärkt till möten för 
mellan 20 och 110 personer.  
Särskilt när det är viktigt att 
rama in evenemanget med en  
extra vacker miljö. Här är det 
mesta möjligt.

Hos oss finns också ett 10-tal 
fina konferensrum, en vacker 
festvåning och en egen träd- 
gårdsoas, mitt i Stockholms city.
Restaurang Grodan i samma hus 
står för allt det goda vi serverar.

Varmt välkommen att ta 
kontakt för en visning eller mer 
information. 

Börja gärna med ett besök på 
www.ivaskonferens.se eller slå 
en signal direkt på 08-791 30 00.
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Den 7 juni arrangerade Blendow
Group sommarfest på Volvos
showroom vid Kungsträdgården i
Stockholm. 250 jurister drack vin,
åt av en somrig buffé och njöt av
den tidiga junikvällen.

SOMMARFEST 
I KUNGSTRÄDGÅRDEN

VIMMEL 

Jeanette Edenholm, Hermods och Karin Andersson,
Stockholms Universitet.

Fredrik Gunnard, Joakim Söderlund, Lina Jankler, Ann Nilsson, Mattias Meinhardt, Michael Lindqvist, 
Danowsky & Partners.

Helena Nagy, Home & Business Fastighetsbyrå och
Alexandra Johnsson, Web Power.

Anna Zetterström & Gottfried Humler från Gottfried
Humler Jurist & Mäklarbyrå.

Emma Brolund och Camila Lyrsell, studenter. Tanja Tuominen, Länsförsäkringar och Emil Hofbard,
Nordia.

Anna Westin och Charlotte Haglind, Stockholms
Asylbyrå.

Lena Lundbäck, Ernst & Young, Eva Hansson,SAS
och Catrin Weingård, AVI.

Peter Degerfeldt, Landahl, Carina Karlsson och
Thomas Odelius, HSB samt Per Ossmer.

Erica Blomqvist och Dalia Ladho från Redwise.

Frederick Sheppard, Sebastian Ländin och  Lydia
Svensson, Lindorff.

Sigrin Landvall, EU advokat, Jan Sjöman, Swedbank
Juristbyrå, Mikael Beanier, Beanier Advokatbyrå och
Joakim Askegåd, Pirates of the Carribean Inc.

Linda Karlsson, Länsstyrelsen, Linnea Tegernäs,
Länsstyrelsen och Zara Wahlberg,NorelidHolm.

Gunilla Rembjer och Lina Stode, båda från Läns-
styrelsen.

Stig Sahlström vann en cykel.

Peter Ingelshed och Jonatan Lundgren från Lindahl
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Medlemskap,
a-kassa och inkomstförsäkring
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PÅ L AGL IG VÄG

Hammarskiöld & Co

Zozan Sinjari, 27 år, biträdande ju-
rist, påbörjade
sin anställning
hos Ham-
marskiöld & Co
den 3 september
2012. Zozan
kommer närmast
från Uppsala
tingsrätt där hon arbetat som
tingsnotarie. Hennes verksam-
hetsområde är general corporate.

Advokatfirman Delphi

Jenny Baaz, 27 år, Associate, på-
började sin anställning på Advokat-
firman Delphi den 10 september
2012.  Jenny studerade juristpro-
grammet på Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet och tog sin
examen år 2010. Hennes senaste
anställning är tingstjänstgöring vid
Göteborgs tingsrätt och hennes
verksamhetsområden är fastig-
hets- och entreprenadrätt. 

Lina Steffenburg, 27 år, Associate,
påbörjade sin
anställning hos 
Advokatfirman
Delphi den 7
februari 2012.
Lina kommer 
direkt från Göte-
borgs universitet
och hennes verksamhetsområden
är bolagsrätt och offentlig upp-
handling. 

Benjamin Onjsö, 30 år, Associate,
påbörjade sin anställning hos 
Advokatfirman Delphi den 3 sep-
tember 2012. Innan Benjamin bör-
jade arbeta på Delphi har han hun-
nit med att arbeta på Skatteverket,
göra värnplikt och arbeta som FN-
soldat i Kosovo. År 2009 tog han
examen från Lunds universitet där
han studerade juristprogrammet.
Efter examen arbetade Benjamin
som tingsnotarie på Malmö tings-
rätt. Hans verksamhetsområde är
bolagsrätt. 

Hanne Kirnö, 27
år, Associate, 
påbörjade sin
anställning hos
Advokatfirman
Delphi den 26
mars 2012. 
Hösten 2011 praktiserade Hanne på
svenska ambassaden i Köpenhamn
i knappt ett halvår. Detta ingick
som en del i hennes studier. Hanne
tog examen vid på Lunds universi-
tet år 2012. Hennes verksamhets-
områden är obestånd/insolvens. 

Karin Wennberg, 26 år, Associate,
påbörjade sin
anställning hos
Advokatfirman
Delphi den 1 maj
2012. Karin kom-
mer direkt från
juristutbild-
ningen vid Lunds
universitet och har under våren
2011 även läst en termin vid Univer-
sity of Adelaide i Adelaide, Austra-
lien. Hon har belönats för sina in-

satser på juristutbildningen med
Sällskapet Lundajuristernas sti-
pendium 2012 för ”särskilt utmär-
kande insatser för andra studenter
på Juridiska fakulteten i Lund”. 
Karin har haft en sommarnotarie-
anställning på Setterwalls Advokat-
byrå. Hennes verksamhetsområden
är fastighets- och entreprenadrätt. 

Karolin Ekström, 26 år, Associate,
påbörjade sin
anställning hos
Advokatfirman
Delphi den 21 maj
2012. Karolin
studerade på
Handelshög-
skolan i Göteborg
och har även haft utlandstermin
hösten 2008 i Mannheim, Tysk-
land. Inför sin utlandstermin erhöll
hon Bohusbankens stipendium 
för sina utlandsstudier. Hennes 
senaste anställning var på Förvalt-
ningsrätten i Göteborg där hon 
arbetade som notarie, och hennes
verksamhetsområde är skatterätt. 

Jan Grapatin, 45 år, Associate, på-
började sin anställning hos Advo-
katfirman Delphi den 3 september
2012. Innan Jan anställdes av
Delphi arbetade han som bolags-
jurist, senast på Saab AB och dess-
förinnan på Telefonaktiebolaget 
L M Ericsson. Jan började sin karriär
som notarie på Göteborgs tingsrätt
och därefter anställdes han som
biträdande jurist på Advokatfirman
Lindahl. Hans verksamhetsområde
är kommersiella avtal. 

Angelica Lundqvist, 23 år, Asso-
ciate, påbörjade
sin anställning
hos Advokatfir-
man Delphi den
17 september
2012. Angelica
har studerat ju-
ristprogrammet vid Lunds univer-
sitet och har tidigare gjort upp-
satspraktik på Delphi Malmö.
Tidigare arbetsgivare som Angelica
har haft är Företagarna och Skan-
dinaviska Enskilda Banken. Hennes
verksamhetsområde är bolagsrätt. 

Samuel Lundberg, 27 år, Associ-
ate, påbörjade sin anställning hos
Advokatfirman Delphi den 5 sep-
tember 2012. Samuel kommer 
direkt från ju-
ristutbildningen
vid Lunds univer-
sitet. Vid sidan
av studierna har
Samuel varit
verksam som

amanuens på juridiska fakultetens
nätkurser. Som amanuens var han
delansvarig för driften av fakulte-
tens nätburna juridiska introduk-
tionskurs. På Delphi kommer 
Samuel främst vara verksam inom
byråns corporategrupp. 

Sanna Söder, 25 år, Associate, 
påbörjade sin
anställning hos
Advokatfirman
Delphi den 16 au-
gusti 2012. Innan
Sanna började
att arbeta på
Delphi studerade hon juristpro-
grammet vid Uppsala universitet.
Under våren 2012 gjorde hon sin
uppsats-praktik på Delphi. Sannas
examensuppsats behandlade sty-
relseledamotens skadeståndsan-
svar för felaktig informationsgiv-
ning på börsen. Sanna har tidigare
arbetat som Trainee på Advokatfir-
man Vinge. Hennes verksam-
hetsområden är arbetsrätt och
tvistelösning. 

Erika Rosenberg, 37 år, Senior 
Associate/Advo-
kat, påbörjade
sin anställning
hos Advokatfir-
man Delphi den
16 januari 2012.
Erika är verksam i
Delphis fastighetsgrupp. Erika Ro-
senberg har sammanlagt över tio
års erfarenhet av att arbeta med
bland annat förvärv och överlåtel-
ser av fastighetsbolag och fastig-
heter, fastighetsutveckling, joint
ventures, fastighetsfinansiering
och säkerheter, fastighetsbildning,
detaljplanering samt kommersiell
hyresrätt och övriga nyttjanderät-
ter. Under sin tid som bolagsjurist
på Kooperativa Förbundet arbetade
hon även med frågor rörande lagen
om ekonomiska föreningar. Hennes
verksamhetsområden är kommer-
siella fastigheter samt bank och 
finans. 

Henrik Almström, 32 år, Associ-
ate, påbörjade sin anställning hos
Advokatfirman Delphi den 10 sep-
tember 2012. Förutom att Henrik
har studerat juristprogrammet vid
Göteborgs universitet har han även
tagit magisterexamen i Intellectual
Capital Management vid Chalmers
tekniska högskola år 2008. Innan
Henrik anställdes av Delphi arbe-
tade han för Sida i Sydafrika med IT
för utveckling och mänskliga rät-
tigheter på internet och var dess-
förinnan biträdande jurist på Man-
nheimer Swartling. Hans

verksamhetsområde är TMT/Intel-
lectual Property. 

Fredrik Gustafsson, 27 år, Associ-
ate, påbörjade
sin anställning
hos Advokatfir-
man Delphi den
17 september
2012. Fredrik tog
examen från
Uppsala univer-
sitet år 2010. Därefter arbetade
han som tingsnotarie vid Attunda
tingsrätt. Under utbildningen spe-
cialiserade sig Fredrik på immate-
rial- och IT-rätt och hans examen-
sarbete avhandlade varumärkes-
rättsliga frågor på internet. 

Ulrika Block, 33 år, Associate, på-
började sin an-
ställning hos Ad-
vokatfirman
Delphi den 3 sep-
tember 2012. Ul-
rika kommer när-
mast från en
tjänst som bolagsjurist på NCC.
Dessförinnan har hon gjort
tingstjänstgöring och arbetat som
biträdande jurist på Advokatfirman
Sylwan & Fenger-Krog AB samt
som trainee på White & Case. 
Hennes verksamhetsområden är
immaterialrätt. 

Karolina Linnros, 26 år, Associate,
påbörjade sin anställning hos 
Advokatfirman
Delphi den 1 sep-
tember 2012. 
Karolina kommer
närmast från
studier vid
Stockholms uni-
versitet och hennes verksam-
hetsområden är företagsöverlåtel-
ser och bank & finans.
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Advokatfirman Fylgia

Feríd Demirel, 33 år, Advokat, 
påbörjade sin
anställning hos
Advokatfirman
Fylgia den 2 april
2012. Han är
verksam inom
områdena bo-
lagsrätt, företag-
söverlåtelser, kommersiell avtals-
rätt och obeståndsrätt. Feríd kom-
mer närmast från Cederquist  har
arbetat på advokatbyrå sedan 2008. 

Åsa Lennmor, 44 år, Advokat, ar-
betar på Advo-
katfirman Fylgia
sedan september
2012. Efter av-
slutade studier
vid Uppsala uni-
versitet 1999 har
Åsa arbetat på Corporate Law Ad-
vokater som biträdande jurist, på
Exensus Sweden AB som bolagsju-
rist samt hos Christensen och Roth
Advokater. År 2004-2012 arbetade
Åsa på Lex Advokatbyrå där hon var
delägare från och med 2006. Åsas
arbetsområden är fastighetsrätt,
hyresrätt samt associationsrätt
med inriktning på bostadsrättsför-
eningar. Hon arbetar även brett
inom affärsjuridik med bland annat
avtalsskrivning, köp- och försälj-
ning av bolag, likvidationer samt
med processer. 

Moll Wendén
Advokatbyrå

Elisabeth Andé,
45 år, jurist, 
påbörjade sin
anställning hos
Moll Wendén 
Advokatbyrå den
17 september
2012. Elisabeth kommer närmast
från Advokatfirman Lindahl. Innan
dess var hon verksam som bolag-
sjurist inom Skanska-koncernen
och Trelle-borg AB. Hennes verk-
samhetsområden är allmän affär-
sjuridik med särskild inriktning på
bygg och anläggning, kommersiella
avtal, bolagsrätt samt compliance.

Hanna Rehn, 26
år, biträdande 
jurist, påbörjade
sin anställning
hos Moll Wendén
Advokatbyrå den
1 mars 2012. Hon
kommer närmast från studier vid Lunds
universitet. Hannas verksamhets-
område är allmän affärsjuridik. 

Lebenberg 
Advokatbyrå 

Johannes Dahlkvist, 33 år, ek mag,
anställdes vid byrån i juli 2012 som
ekonomiansvarig. Efter att ha ar-
betat inom VarnerGruppen kom-
mer Johannes nu närmast från ÖSK
Elitfotboll AB där han arbetat som
ekonomiansvarig. I sitt arbete på
Lebenberg Advokatbyrå kommer
Johannes vara ansvarig för att ut-
veckla byråns ekonomiska rutiner
och processer. 

Lina Kitti, 29 år, jur kand påbör-
jade sin anställning hos Lebenberg
Advokatbyrå den 6 augusti 2012.
Lina kommer närmast från Barn-
och elevombudet och har dessför-
innan arbetat vid den Europeiska
domstolen för de mänskliga rättig-
heterna i Strasbourg. Hennes hu-
vudsakliga verksamhetsområden
är svensk och internationell arvs-
och familjerätt. 

Advokatfir-
man Defens 

Rolf Klintfors,
50 år, advokat,
påbörjade sin
anställning hos
Advokatfirman Defens den 2 febru-
ari 2012. Rolf kommer närmast från
Juristhuset Lawhouse Advokatfir-
man Sjöström AB.  Dessförinnan
har han arbetat vid Finansinspek-
tionen, på advokatbyrå och som
bolagsjurist. Rolf arbetar med
brottmål som offentlig försvarare
och målsägandebiträde samt
särskild företrädare för barn.

Frida Wallin,
34 år, advokat, 
påbörjade sin
anställning hos
Advokatfirman
Defens den 23
april 2012. Frida
kommer närmast från Juristhuset
Lawhouse Advokatfirman Sjöström
AB, dessförinnan från notarie-
tjänstgöring. Hon arbetar med
brottmål som offentlig försvarare
och målsägandebiträde samt
särskild företrädare för barn.  

PÅ L AGL IG VÄG

Danowsky & Partners
Advokatbyrå

Andreas Eriksson, 38 år, Delägare,
påbörjade sin anställning hos Da-
nowsky & Partners Advokatbyrå
den 15 augusti 2012. Andreas kom-
mer närmast från Vinge där han
varit verksam i byråns tvistlös-
ningsgrupp. Efter jur kand från
Uppsala 1999 och tingstjänstgör-
ing i Nacka var Andreas i fem år på
White & Case. Även där arbetade
han främst med processer.
Andreas har under åren byggt upp
en gedigen erfarenhet av dom-
stolsprocesser och skiljeförfaran-
den. Han har också arbetat med
komplexa regulatoriska processer.

Gärde Wesslau 
Advokatbyrå

Clas Jörgensen, 27 år, Jur.kand/
Biträdande jurist, påbörjade sin
anställning hos Gärde Wesslau 
Advokatbyrå den 13 augusti 2012.
Clas kommer närmast från tings-
tjänstgöring vid Helsingborgs
tingsrätt och arbetar idag främst
med svensk och internationell 
affärsjuridik samt obeståndsjuridik. 

Advokatfirman Delphi
i Malmö AB

Christina Hellström, 33 år, biträ-
dande jurist, på-
började sin an-
ställning hos
Advokatfirman
Delphi i Malmö
den 1 februari
2012. Christina
kommer närmast från Förvalt-
ningsrätten i Malmö där hon arbe-
tat som föredragande jurist. Hen-
nes verksamhetsområde är plan-
och bygglovsfrågor samt miljörätt. 

Sanna Blomqvist, 27 år, biträ-
dande jurist,
påbörjade sin
anställning på
Malmökontoret
den 1 mars 2012.
Sanna har
tjänstgjort som
notarie vid tings-
rätten i Malmö
och arbetar nu främst med ärende
inom fastighets- och entrepre-
nadrätt.  

Carl Simmons, 25 år, associate,
påbörjade sin
anställning hos
Advokatfirman
Delphi den 1 sep-
tember 2012.  In-
nan Carl fick
tjänsten som as-
sociate på Delphi har han arbetat
som sommarnotarie vid Linköpings
tingsrätt, advokatfirman Vinge
samt på Delphi. Carl har även stu-
derat vid McGill University i Kanada
och blev tilldelad Svensk Skattetid-
nings årliga uppsatsstipendium för
sin examensuppsats på juristpro-
grammet i Lund. Uppsatsen be-
handlade förhållandet mellan in-
tern rätt och skatteavtal.

Åklagarmyndigheten 

Martin Westling 31 år, är anställd som åklagar-
aspirant vid Södertörns åklagarkammare i
Stockholm sedan den 6 augusti och verksam
inom straff- och processrätt. Närmast kommer
han från notarietjänstgöring vid Uppsala tings-
rätt, dessförinnan har han varit yrkes- officer
inom marinen.

Daniel Jerdén 36 år, assistentåklagare på 
Göteborgs åklagarkammare. Han kommer
närmast från en tingsnotarietjänst vid Lin-
köpings tingsrätt. Tidigare har Daniel bland
annat varit juridisk rådgivare i Nordic Battle-
group 11 vid Försvarsmakten och biträdande
jurist på advokatbyrå. En specialmerit är folk-
rätt och ROE (Rules of Engagement).

von lode advokat

Peter Hedberg
44 år, Senior 
jurist, påbörjade
sin anställning
hos von lode 
advokat den 
1 september
2012. Peter har 15 års erfarenhet av
affärsjuridik i allmänhet och im-
materialrätt i synnerhet. Han kom-
mer närmast från Brann AB och har
tidigare arbetat flera år på advokat-
byrå. von lodes expansion fortsät-
ter och byrån har nu närmare 30
medarbetare.Peters verksamhets-
områden är affärsjuridik, immate-
rialrätt och internationell juridik. 
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Setterwalls 
Advokatbyrå

Carl Boberg, 24
år, anställdes
den 20 augusti
som biträdande
jurist vid Setter-
walls Göteborgs-
kontor. Carl kom-
mer närmast från juristlinjen i
Lund. Carl ingår i Setter-valls
IP/Tech-grupp.

Henric Namander, 28 år, anställ-
des den 20 au-
gusti som biträ-
dande jurist vid
Setter-walls 
Göteborgskontor
Henric kommer
närmast från Ad-
vokatfirman
Delphi i Göteborg. Henric ingår i
Setterwalls Entreprenad & Fastig-
hetsgrupp. 

Junli Shu, 28 år,
anställdes den 3
september som
biträdande jurist
vid Setterwalls
Göteborgskontor.
Junli, som har ju-
ristexamen i Kina, har kompletterat
sina studier i Sverige och har nu
också svensk juristexamen. Junli
ingår i Commercialgruppen i Göte-
borg. 

Linn Samuelsson, 33 år, anställ-
des den 3 sep-
tember som bi-
trädande jurist
vid Setterwalls
Göteborgskontor.
Linn kommer
närmast från
MAQS Law Firm i
Göteborg. Linn ingår i Commercial-
gruppen i Göteborg. 

Caroline Johansson, 27 år, anställ-
des den 28 maj
som biträdande
jurist vid Setter-
walls Malmökon-
tor. Caroline
kommer närmast
från notarie-
tjänstgöring på
Malmö tingsrätt. Caroline ingår i
Setterwalls Corp M&A grupp. 

Per Runeland
anställdes den 2
juli som Senior
Counsel och tvis-
telösningsexpert
vid Setterwalls
Stockholmskon-
tor. Per har arbetat i London i mer
än 30 år och var bl.a. med om att
1984 etablera Lagerlöf & Lemans
Londonkontor. Han är specialiserad
på skiljeförfaranden med parter
från Ryssland och andra f.d. Sov-
jetstater. Per kommer närmast
från SJ Berwin i London. Per tillhör
Setterwalls tvistelösningsgrupp.

Emma Tillberg,
31 år, anställdes
den 27 augusti
som biträdande
jurist vid Setter-
walls Stock-
holmskontor.
Emma kommer närmast från PwC.
Emma tillhör Setterwalls skatte-
grupp 

Kamilla Burman, 27 år, anställdes
den 14 maj som
biträdande jurist
vid Setterwalls
Stockholmskon-
tor. Kamilla kom-
mer närmast
från Attunda
tingsrätt. Kamilla ingår i Setter-
walls rekonstruktion, insolvens och
borgenärsskyddsgrupp 

Advokatfirman Nordia

Adrian Helly-Hansen började som
biträdande jurist
hos Advokatfir-
man Nordia den
2 juli. Han erhöll
juristexamen i
juni och har un-
der sitt sista år
på juristlinjen spenderat sex må-
nader vid University of Cape Town.
Adrian kommer nu att förstärka
Nordias verksamhetsgrupper inom
Ekonomiska brottmål, Fastighets-
och entreprenadrätt samt Tvistlös-
ning.

Fröberg & Lundholm
Advokatbyrå

Olof Hasselberg, 31 år, jur.kand.
började sin anställning på Fröberg
& Lundholm Advokatbyrå den 20
augusti 2012. Olof kommer när-
mast från en tjänst som tingsnota-
rie vid Nacka tingsrätt. 

Advokatfirma 
DLA Nordic 

Johan Sundkvist, 25 år, påbörjade
sin anställning
som biträdande
jurist i Advokat-
firma DLA Nor-
dics arbetsrätts-
grupp den 1 maj
2012. Johan har
tidigare varit an-
ställd som trainee på byrån. Han
kommer utöver arbetsrätt även att
vara verksam i byråns TMI-grupp
med personuppgifts- och da-
taskyddsfrågor.

Karin Eklund,
27 år, biträdande jurist, påbörjade
sin anställning hos Advokatfirman
DLA Nordic den 1 september 2012.

Karin har tidigare
arbetat som ad-
junkt vid Uppsala
universitet. Hen-
nes verksam-
hetsområden är
bank & finans
och aktiemarknadsrätt.

Andrea Hamrin,
28 år, biträdande
jurist, påbörjade
sin anställning
hos Advokatfir-
man DLA Nordic
den 24 septem-
ber 2012. Andrea
ingår i DLA Nordics fastighetsgrupp
och kommer närmast från Gärde
Wesslau Advokatbyrå.

Vad har konkurrenterna  
i kikaren?
Vi hjälper dig att analysera marknadens utveckling av patent,  
varumärken och designskydd. Kontakta oss på 08-598 872 00  
eller läs mer på www.albihnszacco.se

Wistrand Advokatbyrå 

Niklas Körling, 34 år, Advokat, har
inträtt som delägare i Wistrand
Advokatbyrå. Han kommer när-
mast från Setterwalls Advokatbyrå
och hans verksamhetsområden är
obestånd och rekonstruktioner. 

Vill du också
att era 
nyanställda
jurister skall
synas här?

Kontakta Rosanna Trygger 
rosanna.trygger@blendow.se 
eller 08-509 33 352.
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”
VAD LIGGER BAKOM EN LYCKAD AFFÄR?

dlanordic.se/overens

I fastighetsgruppen har vi kontakt med arkitekter, ingenjörer och besiktningsmän.  
Det gäller att vi förstår klientens verk samhet. För mig är det en fördel att jag har  

sprungit på byggen som liten, hela familjen är i branschen. Även som jurist måste du kunna  
se skillnad på skruv och mutter.”

Jessica Karlsson, advokat, Fastighetsgruppen

Affärsjurister som gör det  
lättare att komma överens
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