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Botten passerad
Sedan i slutet av mars, då
förra PB Magazine kom ut,
har vi haft en mycket stark
utveckling på börserna. Bäst
har utvecklingen varit för
tillväxtmarknaderna samt
Sverige och Norden. Vi
tycker oss se tidiga tecken
på en försiktig återhämtning
i ekonomin och nyhetsﬂödet
är nu mer positivt än tidigare.
Trots att riskerna ﬁnns för
tillfälliga rekyler på aktiemarknaden, så har sannolikheten ökat för att återhämtningen kommer
igång i slutet av året. Våra strateger följer
noga utvecklingen för den ekonomiska
statistiken och vinstprognoserna.
Vi har nyligen startat den nya fondportföljen Private Banking Sverige Plus och
lanseringen har varit framgångsrik. Under
senvåren har våra skickliga förvaltare
medverkat på kundträffar och berättat
om fördelarna med fonden och dess
förvaltning. Det här med 130/30-fond är
helt nytt i Nordea och avgiftsstrukturen
är också ny. Fondens fasta grundavgift är
låg och när förvaltningen går bra delar vi
på framgångarna; den prestationsrelaterade avgiften tas enbart ut när fondportföljen slår sitt jämförelseindex. Många
har redan investerat och har du ännu inte
fått fondportföljen presenterad för dig så
kontakta din rådgivare.
Har du varit inne på vår nya hemsida
nordeaprivatebanking.se? Det är en sida
som jag vågar påstå är en av de bästa på
marknaden, den bär fram vårt budskap
på ett mycket modernt sätt. Här kan nya
kunder se vad vi erbjuder och här ﬁnns
även matnyttigheter som morgonrapporter
och produktpresentationer. Extra roligt är
att några av våra framgångsrika entreprenörkunder också medverkar på sidan.
Vi har under de senaste åren lagt ned
stora resurser på att förbättra vår service.
Nya rådgivningsverktyg, ﬂer familjerättsjurister och specialister och nya investeringsprodukter är exempel på detta. Vi
ser nu att alla våra ansträngningar bär
frukt vilket är mycket glädjande. Private
Banking har många nöjda kunder och ﬂer
ansluter sig för var dag. Den pågående
prisjusteringen som just nu genomförs
gör att vi kan hålla samma höga förbättringstakt även framöver. Detta är faktiskt
den första prisjusteringen Private Banking
genomför på över fem år. Har du några
funderingar kring detta ska du inte tveka
att kontakta din rådgivare.

RICKARD BEHM

Hyr ett slott
Ska du ﬁra födelsedag? Någon annan familjehögtid? Eller
bara samla släkt och vänner? Varför inte hyra ett privat slott
där ni är de enda gästerna.
”Vi kan ordna allt från en privat lunch med slottsvisning till
större arrangemang med aktiviteter som jakt, kräftﬁske,
vinprovning, eller åktur med Victoriavagn”, säger Rickard
Behm, på Grand Trip Sweden.
TEXT: LARS MALMSTRÖM
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är att hyra ut privatägda
slott och herrgårdar, företrädesvis i Sörmland, till privata sällskap. Du, dina vänner och släktingar är de enda
gästerna på slottet. Ni äter en festmiddag under takkronorna i slottssalen och somnar sedan under dunbolster
medan anfäderna blickar ner på er från släktporträtten.
Ofta ger slottsägaren själv en visning av egendomarna
och berättar dess historia.
”Jag samarbetar för närvarande med ﬂera slottsägare
runt om i Sverige”, berättar Rickard Behm. ”Jag vill
kunna erbjuda unika slott som mina kunder annars aldrig skulle få besöka. Allt för att ge kunden en oförglömlig upplevelse.”

R I C K A R D B E H M S A F FÄ R S I D É

E N D E L AV V Å R T K U LT U R A R V

Inga-Lill Carlberg
Chef Nordea Private Banking Sverige

Vi träffar Rickard Behm på just ett sådant unikt slott.
Förutom en grandios byggnad, fylld med konstskatter
och en vacker slottspark, ﬁnns här även en unik bilhistorisk samling.
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Hur kom du på den här idén?
”Jag kommer från en entreprenörsfamilj i Småland
och har alltid velat starta eget”, säger Rickard Behm.
”Har bara inte haft någon bärande idé förrän nu.”
Det var för två och ett halvt år sedan tanken väcktes.
Rickard Behms fru Cecilia sökte jobb och ﬁck en tjänst
i Nyköping så familjen ﬂyttade dit. ”Jag arbetade inom
bank- och ﬁnansvärlden i Stockholm och har en ekonomiexamen från England i botten. Efter ett tag upptäckte
jag att det här med att tågpendla så långt varje dag inte är
livskvalitet, så jag började se mig om efter något annat.”
I sitt tidigare yrke hade Rickard Behm många kontakter med kunder inom resebranschen.
”Turistnäringen har alltid intresserat mig och kommunerna i Sörmland kan bli bättre på att locka besökare. Skavsta är i dag Sveriges tredje största ﬂygplats, men
turisterna som landar där stannar inte utan åker vidare.
Det skulle jag gärna vilja hjälpa till att ändra på.”
När Rickard Behm sedan ﬁck höra av en granne som
äger en herrgård i Sörmland hur svårt många godsägare
har att klara gården ekonomiskt ﬁck han sin idé.
”En del är ﬁdeikommisser och får inte säljas. Andra har
under tidens gång sålt av mark så den inte längre räcker
för att försörja godset. Det är inte billigt att hålla sådana
här byggnader i stånd. Samtidigt är de en del av vårt kulturarv och får ju inte gå till spillo”, säger Rickard Behm.
Han funderade och kom fram till att många ägare till
slott och herrgårdar borde vara betjänta av extrainkomster. Våren 2008 bildade han aktiebolaget Grand Trip
Sweden.
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”Samtidigt är människor i dag intresserade av både
upplevelser och kultur, så jag tänkte att det skulle gå
att tjäna pengar på att kombinera de två gruppernas
intresse.”
E X K L U S I VA A R R A N G E M A N G

Här i Sörmland ﬁnns sammanlagt 400 slott och herrgårdar, många av dem i privat ägo.
”Jag ﬁck kontakt med några få utvalda slott som jag
tyckte skulle passa de exklusiva arrangemang som jag
hade tänkt mig. Och helst skulle de ha något att erbjuda
förutom själva slottet och den sörmländska miljön.”
Han åkte ut för att knacka dörr – eller snarare slottsportar. Det första besöket gav två nya kontakter. I dag
samarbetar han alltså med ett ﬂertal privata slottsägare.
”Varje slott har sin egen karaktär. På det slott vi
besöker just nu erbjuds förutom bilsamlingen även jakt,
ﬁske och åkturer i Viktoriavagnen som är en elegant,
hästdragen paradvagn från mitten av 1800-talet.”
Ett av de andra slotten som erbjuds är känt för sitt
ﬁna arabstuteri och har även ett mycket uppskattat
kräftﬁske. Man ordnar också paddelturer och kurser i
överlevnad samt viltsafari. Vill man även ha en dagsutﬂykt under sin slottsvistelse ﬁnns Europas nordligaste
vingård på bekvämt avstånd.
”Nyligen ﬁck jag kontakt med ett av Sveriges riktiga
sagoslott, med tinnar och torn och en riddarsal på 200
kvadratmeter. Familjen som bor där är mycket sparsmakade och tar emot ytterst få gäster, men när de gör
det så ordnar de fantastiska arrangemang.”
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Med Grand Trip Sweden vänder sig Rickard Behm i
första hand till privatkunder, både i Sverige och utomlands. Nyligen inledde han samarbeten med tyska och
engelska researrangörer.
Vilka är då Grand Trip Swedens kunder?
”De har varit allt från ett enda par ur Stockholms
ﬁnanselit, över ett sjuttioårskalas för fyra personer till en
hel åländsk släkt i åldrarna fyra till 80 år”, berättar Rickard Behm. ”I allmänhet är det personer med intresse för
historia som sätter värde på att dessa kulturskatter görs
tillgängliga för dem. Det är därför slottsägaren alltid
ska berätta om slottet. Många gånger vill gästerna att
slottsherren och hans fru sitter med vid middagen. Det
skapar en väldigt personlig upplevelse.”
NOGGRANN RESEARCH

Några gånger har gästerna varit personer som själva var
intresserade av att köpa slott. Gästerna kommer för maten och miljön, men det som är mest uppskattat enligt
Rickard Behm, är just detta att de är de enda gästerna.
”Nu arbetar jag med en kunglig förfrågan från utlandet där de söker exklusivt boende”, berättar han.
”Jag gör alltid noggrann research inför varje evenemang, går igenom arrangemang, meny, tidpunkter och
så vidare. Men intervjuar också kunden för slottsägarnas
räkning. De vill nästan alltid veta vilka deras gäster är.”
Kan du försörja dig på detta?
”Nej, inte ännu. Jag är fortfarande i en startfas – det
gäller att hitta rätt kundkrets och det arbetar jag hårt
på”, säger Rickard Behm.

FA KTA

RICKARD BEHM

Yrke: ”Slottsherre”. Hyr ut sörmländska slott i sitt bolag Grand Trip
Sweden
Ålder: 32 år
Familj: Hustru Cecilia, sonen Nils, sex
månader
Bor: Villa i Nyköping
Fritidsaktiviteter: Starkt bilintresserad,
friluftsliv, fjällvandring
Bank: Nordea Private Banking, Växjö
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Inspirerande sommarläsning
Planerar du att besöka glasriket nu i sommar? Då kanske en ny roman kan
passa som reslektyr. Reﬂexer i glasrutan utspelar sig i Sundbyberg och i
Glasriket, i Gröndal och i Stockholms city. Berättelsen äger rum under första
halvåret 2009, det år som utropats till Glasåret i Sverige, och tidningen GLASRUTAN startar med Jeanette Silver som chefredaktör. Det blir ett annorlunda
halvår i Jeanette Silver och Bruno Grenforss liv. Länge hade deras liv stått stilla,
men nu snurrar det igång. Det händer saker som de aldrig tidigare varit med om.
Kan man utvecklas och förändras när man är runt 50, eller är allting kört? Om
du följer Jeanette Silver och Bruno Grenforss på deras utvecklingsresa kanske
du blir inspirerad att ta tag i dig själv och dina relationer. Hur boken slutar får du
själv en möjlighet att bestämma.
Reﬂexer i glasrutan är 64-åriga Ylva Heijus debutroman. Med boken har
hon förverkligat sin livsdröm, att skriva. Ylva har varit kund i Private Banking
sedan år 1999. Köp ett författarsignerat exemplar av den inbundna romanen
till specialpriset 180 kronor inklusive moms och porto. (ordinarie pris är ca 259
k t antal
t l exemplar
l samtt om
kronor). Beställ den genom e-post till ylvaheijus@gmail.com. Ange namn, adress, önskat
du önskar någon speciell dedikationstext. Uppge även att du är Platinumkund.

››

Fler sommarerbjudanden hittar du på nätet.
Logga in på nordea.
se och klicka på rutan
uppe till höger som
heter ”Private Banking”.

Erbjudanden
till dig med
Platinum
MasterCard

Biljetter till Barsebäck och Båstad
Är du intresserad av tennis
och golf? Boka biljetter till
Collector Swedish Open
4–11 juli, Catella Swedish
Open 11–19 juli i Båstad eller SAS Masters
23–26 juli i Barsebäck.
Med Platinum MasterCard får du 15 procents
rabatt när du betalar
biljetterna med ditt kort.
Boka direkt på
swedishopen.org eller
masters.golf.se

VIP-desk för dig med Aktiehandel Trader
Du som handlar aktier via Internet har
förhoppningsvis upptäckt nya Aktiehandel
Trader som lanserats under våren. För dig
som är kund i Private Banking och har denna
tjänst utökar vi nu servicen.
Den 1 juli öppnar vi nämligen vår nya VIPdesk med personlig service under börsens
öppettider. Hit kan du ringa och få hjälp med
de affärer som inte går att göra på nätet,
exempelvis ställa ut optioner, köpa och sälja
internationella aktier eller göra placeringar i
räntebärande värdepapper som statsskuldväxlar och företagscertiﬁkat. Du kan också
få information om aktuella bolagshändelser
och affärsförslag. Servicen erbjuds enbart
dig som har Aktiehandel Trader och är kund i
Private Banking.
Du är välkommen att ringa vår VIP-desk
på tel 08-534 91 000. Har du inte någon
av Nordeas aktiehandelstjänster, kontakta
gärna din rådgivare och diskutera vilken
tjänst som passar dig bäst.

Mer sommarläsning till
specialpris
Just nu får du som har ett Platinum MasterCard extra ﬁna priser hos AdLibris på
ett urval av sommarens bästa titlar. Gå in
på www.adlibris.com/nordea och läs mer
samt gör din beställning på dessa utvalda
böcker.

Sommartips från Platinum MasterCard

Upplev en natt på slottet

Så här inför sommarsemestern vill vi påminna om den kompletterande reseförsäkringen med avbeställningsskydd som ingår när du betalar mer än halva resan med
Platinum MasterCard.
För att få en bra start på ﬂygresan har du via ditt Priority Pass tillgång till 600
ﬂygplatslounger världen runt. På www.prioritypass.com kan du läsa mer. Ditt kortnummer fungerar som användarid och lösenordet är loungespp.
Du kan handla med ditt kort på över 25 miljoner inköpsställen och skulle du
behöva kontanter fungerar kortet i alla MasterCard-märkta uttagsautomater. Alla
köp och kontantuttag på resmålet kommer på fakturan och du har alltid upp till 55
dagars räntefri kredit. Du kan i lugn och ro kontrollera att allt stämmer innan du
betalar. Både enkelt och tryggt!
Glöm inte koden när du reser utomlands. I många länder behövs koden när
du betalar med ditt kort. Har du glömt koden kan du enkelt beställa den igen via
nordea.se. Logga in, välj Kort och sedan Beställa PIN-kod så skickas din ursprungliga kod hem till dig.

Bli de exklusiva gästerna under ett dygn på ett privat slott
i Sörmland där ni välkomnas av slottsägarna. Ta del av det
fantastiska kulturarvet som slottet erbjuder och lyssna på
ägarna som berättar om dess historia under den personliga
visningen. Ät en utsökt trerätters middag med bra viner
i slottsmatsalen. Kaffe serveras sedan framför brasan i
biblioteket. Njut av den storslagna miljön och av att vara
slottsherre eller slottsfru för ett dygn.
Pris för dig med Platinum MasterCard är 3 150 kr/person.
Priset inkluderar privat visning av slottet, fördrink, tre rätters
middag med passande viner, kaffe, övernattning och frukost.
Boka innan den sista juli för att ta del av erbjudandet.
För information och bokning kontakta Grand Trip Sweden
AB, Rickard Behm, telefon 0709-530572, e-post
rickard@grandtripsweden.se, www.grandtripsweden.se.
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Kapitalförsäkring ger fördelar
Nordeas utländska kapitalförsäkring NIP – Nordic Investment Portofolio – är ett fördelaktigt alternativ till
en vanlig värdepappersdepå. Den ger kapitalförsäkringens fördelar, samtidigt som innehavaren behåller
kontrollen över sitt innehav.
”NIP är ett bra instrument för att strukturera upp din ekonomi”, säger Erik Löhf, försäkringsspecialist i
Private Banking.
är en kapitalförsäkring med ett livförsäkringsmoment.
”Tänk dig en värdepappersdepå som kläs in i ett
försäkringsskal”, förklarar Erik Löhf.
Vid den försäkrades bortgång betalas försäkringens
värde ut plus 1 procent av inbetald premie.
”Lägger du en depå i NIP innebär det att den formellt ägs av Nordea Life & Pensions Limited på Isle
of Man, ett helägt dotterbolag till Nordea. Men depån
ﬁnns i Sverige och du som innehavare har fullmakt att
handla fritt med den utan inlåsning av ditt kapital.”

N OR D I C I NVE STM E NT P ORTOF OLI O

S K AT T E F Ö R S K J U T N I N G

Erik Löhf, försäkringsspecialist
Private Banking.

Konstruktionen ger en rad fördelar.
”Du kan investera i ett stort antal värdepapper och
behöver inte deklarera köp och försäljningar. Eftersom
depån är uppbyggd av redan skattade pengar betalar du
ingen skatt vid uttag. I stället betalar du en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde.”
Det gör det speciellt förmånligt att investera i NIP
just nu.
”Kapitalförsäkringar beskattas med avkastningsskatt
som är 27 procent av föregående års genomsnittliga
statslåneränta. Den sätts den 30 november varje år.
Statslåneräntan är i och för sig mycket låg för närva-

rande, vilket gör att skatten för närvarande är ungefär
en procent av försäkringens värde.”
Dock skiljer sig denna försäkringsform åt jämfört
med den traditionellt svenska avseende regelverket vid
beskattning. När det ska bestämmas hur mycket skatt
man som sparare ska betala så tittar man på värdet den
1 januari föregående år och då existerade inte din försäkring. Detta medför att man får en skatteförskjutning
på framtiden. Tecknas en försäkring i dag så tas den upp
i deklarationen först 2011.
Utländska kapitalförsäkringar tas upp i den egna
inkomstdeklarationen. Försäkringsbolaget, i det här
fallet Nordea Life & Pensions Limited, betalar kupongskatt/utdelningsskatt, som är 30 procent på Isle of Man.
Den erlagda skatten som betalts i depån under året kan
kvittas mot den framräknade avkastningsskatten vilket
enkelt görs i den egna inkomstdeklarationen.
”Även för företag kan en kapitalförsäkring vara en
bra lösning, kanske speciellt för fåmansbolag”, säger
Erik Löhf. ”Man går ju in med skattade pengar och slipper därmed bolagsskatten varje år. Totalt sett är NIP ett
mycket bra sätt att sprida riskerna i din ekonomi.
Vänd dig till din rådgivare i Private Banking om du
är intresserad av NIP.
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Viktigt att se helheten
en utländsk kapitalförsäkring är det
viktigt att se till helheten, både när det gäller familjesituation och ekonomi. Juridiskt sett ﬁnns det skillnader
mellan utländska kapitalförsäkringar och svenska. I en
svensk kapitalförsäkring har man normalt ett förmånstagarförordnande, vilket medför att försäkringen antecknas ”inom linjen” i en bouppteckning. Det innebär
att försäkringen oftast inte är föremål för bodelningsregler eller laglottsberäkningar. En svensk kapitalförsäkring styrs inte heller av ett förordnande i testamente. Du
kan därmed rikta utfallande belopp direkt till en utvald
mottagare och du kan också skriva in att beloppet ska
utgöra mottagarens enskilda egendom.
I en utländsk kapitalförsäkring är det annorlunda.
Även här talar man om förmånstagarförordnanden men
med dessa menas endast vem utbetalningen ska ske till,
alternativt vem försäkringen övergår till om försäkringsägaren dör. Den utländska kapitalförsäkringen
ingår i boets totala behållning och är föremål för både
bodelning och laglottsberäkningar. Detta gäller dock
inte om försäkringen utgör försäkringsägarens enskilda
egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord.

NÄR DU TECKNAR

När du tecknar en utländsk kapitalförsäkring kan det ﬁnnas anledning att teckna
försäkringen utan förmånstagarförordnande
så att kapitalet istället tillfaller dödsboet.
Samtidigt bör ett testamente upprättas så att
du genom detta kan styra exempelvis villkor
om enskild egendom.
Har du redan ett beﬁntligt testamente är
mitt råd att du, samtidigt som du tecknar din
nya försäkring, ser över testamentet.
I förekommande fall kan det också vara bra att se
över andra juridiska handlingar, till exempel äktenskapsförord. Private Bankings jurister hjälper gärna till
med detta. Kontakta din rådgivare för mer information
och tidsbokning.

Caroline Törnquist
Familjerättsjurist Private Banking

Anläggningstillgång
eller omsättningstillgång?
lägga in ett bolags placeringar i en
kapitalförsäkring, måste man först sälja av de innehav
som ska placeras i försäkringen. Om det blir bolagsskatt
eller inte på vinsterna beror bland annat på hur mycket
kostnader som ﬁnns i bolaget under räkenskapsåret.
Det är ju bolagets totala vinst på sista raden man betalar
skatt på.
Om kapitalförluster uppstår i försäljningen behandlas dessa olika, beroende på om placeringarna funnits
upptagna i balansräkningen som anläggningstillgångar
eller omsättningstillgångar.
Har aktier, fonder och andra delägarrätter varit
upptagna som anläggningstillgångar innebär det att
eventuella förluster endast får nyttjas i den så kallade
aktiefållan. Om man har stora kapitalförluster bör man
fundera på om en del av placeringarna bör ligga kvar
utanför försäkringen, så att man inom en rimlig framtid
har möjlighet att nyttja dessa förluster.
Om värdepapperen är upptagna som omsättningstillgångar, innebär det att förluster på dessa även kan
dras av mot övriga rörelseinkomster. I de fall bolaget

F Ö R AT T K U N N A
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bedriver handel med värdepapper och
samtidigt har annan verksamhet, så kan det
vara en nackdel att inte kunna utnyttja denna
möjlighet.
Om bolaget däremot bara bedriver handel
med värdepapper kan det vara förmånligt
med en kapitalförsäkring. Förmögenhetsskatten är nu borta och därmed ﬁnns inte
huvudargumentet kvar för att bedriva värdepappershandel i bolag.
Det är idag inte helt klart hur en kapitalförsäkring
ska hanteras bokföringsmässigt. Enligt Bokföringsnämnden torde en kapitalförsäkring vara att anse som
en anläggningstillgång, oavsett hur hög omsättningshastigheten är på placeringarna inom försäkringen.

Pernilla Frisk
Affärsjurist Private Banking
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INGEGERD RÅMAN

De enkla formernas mästare
”Jag strävar hela tiden efter det tydliga, de enkla formerna.”
Det säger Ingegerd Råman, glasformgivare på Orrefors
glasbruk och en av Sveriges främsta.
TEXT: LARS MALMSTRÖM

FOTO: HÅKAN FLANK

skapar ett spel av ljus och skugga
inne i hyttan, trots att det är full dag ute. Glasblåsare
Arne Erlandsson fångar upp det glödande glaset från
degeln på sin pipa, roterar den och rullar den till en
jämn, avlång form mot välsblecket. Så blåser han kort
och bestämt i glasblåsarpipan och skapar en luftbubbla i
den heta glasmassan. Fortsätter att rotera pipan, formar
glaset ömsom i en träskopa, ömsom mot ett blött tidningspapper.
”Av någon anledning är det bara Dagens Industri
och Sportbladet som duger till det här”, förklarar han.
ELDEN I UGNARNA

När Arne Erlandsson är nöjd med bubblans storlek
för han ner den i en träform och blåser glaset till sin
slutgiltiga form
HANTVERKSINDUSTRI

Ingegerd Råman står omgiven av glasblåsare, formsnickare och utbärare runt hetsprängningsmaskinen. De
granskar alla kritiskt vasen som står framför dem, mäter
bottenyta, höjd och vinklar, diskuterar om kanten ska
ha ett utvik eller inte. Det tar tid innan Ingegerd Råman
är nöjd.
”’Vitt i vitt’ är en ny serie i Orrefors kollektion och
det är viktigt att det blir rätt från början”, förklarar hon.
”Det ska synas att vaserna i olika storlek hör till samma
serie. Baserna ska harmoniera, vinklar och höjder ska
stämma. Det är inte bara att förstora eller förminska.
Det är vad ögat avläser som betyder något.”
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När dessa första exemplar väl gjorts och formen slutgiltigt bestämts görs en provserie på cirka 100 exemplar.
De utvärderas och används sedan bland annat för att
prissätta föremålen korrekt.
”Glastillverkningen är en hantverksindustri med betoning på hantverk”, förklarar Ingegerd Råman. ”För ett
otränat öga kan föremålen i en serie förefalla identiska
men för ett tränat öga skiljer sig nästan alla lite åt. Det
är ju människor som tillverkar varje exemplar mer eller
mindre för hand vilket är en del av charmen.”
”Och jag är en besvärlig formgivare – jag lämnar aldrig mina skapelser”, säger Ingegerd Råman. ”Jag går ofta
in i affärer för att se efter att form och mönster verkligen
ligger inom ramarna för det vi kommit överens om.”
JOHANSFORS GLASBRUK

När Ingegerd är nöjd efter ett antal timmar i hyttans
hetta, åker vi tillbaka till Orrefors där hon har ett arbetsrum i den gamla bruksherrgården.
”Jag tänkte egentligen ägna mig åt textil och gick på
Capellagården som Carl Malmsten just hade startat på
Öland”, berättar hon när vi satt oss på terrassen med
utsikt över brukets kvarndamm.
”Men jag upptäckte ganska snart att textil inte var
rätt för mig – jag ville arbeta mer tredimensionellt.”
På Capellagården fanns en keramikverkstad och
Ingegerd Råman prövade på att dreja.
”Det blev kärlek vid första ögonkastet – jag kände
direkt att leran var mitt material”, säger hon.
Eva Englund, sedermera känd glaskonstnär på Orre-
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fors, arbetade då på Capellagården och lärde henne de
första grunderna. Ingegerd Råman fortsatte till Konstfack och utbildade sig till krukmakare.
”De två sista åren på skolan hade vi Bertil Vallien
som lärare i glas och han ordnade praktikplats åt oss
elever på ett av glasbruken i Småland. Jag kom till
Johansfors glasbruk.”
Det här var 1966 – 67. Efter praktiken blev hon erbjuden fast arbete som glasformgivare på bruket.
”Jag stannade i fyra år. Den här perioden var en
ekonomiskt tuff tid för svensk glasindustri. Jag älskade
det klara glaset, de enkla bruksföremålen. Men ingen
var egentligen intresserad av mina enkla skålar och
vaser, de var nog för enkla, så jag sa upp mig – med stor
sorg. Jag tyckte verkligen om att arbeta i hyttan med alla
fantastiska hantverkare.”
E G E N H Y T TA

I nio års tid försörjde Ingegerd Råman sig sedan som
krukmakare i Stockholm och Skåne. 1981 ringde en i
hennes gamla arbetslag från Johansfors och sa att ”Nu
startar vi en egen hytta. Vill du bli vår formgivare?”
Ingegerd Råman tackade ja. Det blev Skrufs glasbruk
där ugnarna tändes efter två år tystnad.
”Det var oerhört tuffa år – att etablera ett nytt bruk
var inte lätt. Jag drev också krukmakeriet parallellt för
att vara säker på att kunna försörja mig.”
Men så småningom började Skrufs glasbruk att etablera sig på marknaden.
”Långt senare expanderade Skruf och de köpte glas-

Gerald EngIngegerd
Råman
ström visar
stolt
arbetar
mycket tätt
Skinnskattebergs
tillsammans
med
blivande inumhusde
skickliga hantfotbollshall.
verkarna på Åfors
glasbruk.
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FA KTA

INGEGERD RÅMAN

Yrke: Glasformgivare
Ålder: 66 år
Familj: Make Claes Söderquist,
ﬁlmare, sonen Karl, 37 år, och barnbarnet Saga, 12 år
Bor: I lägenhet på Kungsholmen
i Stockholm och i sommarhuset i
Skåne
Fritid: Läser, reser, lyssnar på musik
eller gör ingenting – ”Det sista är det
svåraste. Arbetet är en stor del av min
tillvaro och det är svårt att vara lat när
man är kreativ och har saker som hela
tiden måste lösas.”
Bank: Nordea Private Banking,
Stockholm.

bruken i Bergdala och Älghult. Själv hade jag helt andra
tankar – jag ville renodla och vårda det vi hade arbetat
för i nästan 20 år.”
ENKELHET OCH KÄNSLA

Så i slutet av nittiotalet började Ingegerd Råman fundera på att söka sig bort från Skrufs glasbruk.
”Sju – åtta år tidigare hade jag blivit uppvaktad av
Orrefors. Då kände jag mig inte mogen, men nu tyckte
jag det var dags.”
Ingegerd Råman ringde Orrefors och frågade om de
var intresserade. Detta var 1998.
”Jag väntade att de skulle tveka, kalla till möten,
men de sa bara: ’Javisst, när vill du börja?’ Jag stannade
ytterligare ett år på Skruf för att avsluta mina påbörjade projekt där. Visst, det var svårt att skiljas från mina
arbetskamrater, men till slut blev det ett bra avsked.”
I efterhand har det visat sig att Ingegerd Råman hade
rätt när det gällde Skrufs glasbruk. I början av 2000-talet hamnade Svenska Glasbruk AB, som koncernen
döpts till, i akut kris. Älghults glasbruk lades ner 2001.
År 2005 ansökte Skrufs glasbruk om rekonstruktion,
men återuppstod i ny form 2006. En stor del av produktionen bär fortfarande Ingegerd Råmans design.
Exempel på Ingegerd Råmans arbete på Skruf är
bland annat Bellmanserien, utrikesdepartementets glasservis, ljusstaken/vasen Samuraj och karaffen Mamsell.
”1999 ﬂyttade jag alltså hit till Orrefors. Jag kände
mig ganska oroad i början. Jag hade ju hela tiden varit
inriktad på bruksföremål, nu skulle jag börja på Sveriges
största glasbruk, känt för sina praktpjäser.”
”Samtidigt kändes det ganska spännande att sträcka

sig utöver det man vet att man kan. Man måste helt
enkelt våga. Men visst, det är viktigt att folk tror på det
jag gör.”
Här på Orrefors fanns helt andra tekniker och möjligheter än vad hon tidigare haft tillgång till på det lilla
bruket.
”De här åren har varit oerhört spännande.”
Men i början var Orrefors närmast skrämmande i sin
prestigefyllda tyngd.
Hon upptäckte blästerpennan, en maskin som gör
det möjligt att teckna på glas. Det blev serien Slowfox. Bland det första hon också gjorde för Orrefors var
sherrykaraffen ’Tanterallan’. Den är typisk för Ingegerd
Råmans formspråk och sätt att arbeta. Förkärleken för
bruksföremål, enkelheten och känslan för funktion ﬁnns
här. Karaffen för damdricka består av ett set med karaff
och glas, glaset som också är karaffens lock. Allt utfört i
klart glas.
”Jag älskar klart glas, sättet som ljuset bryter i glaset
och dess former är dekoration nog”, säger hon.
KLART GLAS

Nu har Ingegerd Råman arbetat i tio år för Orrefors.
Fortfarande dominerar det klara glaset i hennes produktion men färger har tillkommit. Praktvaser med mönster
som påminner om spets, tunna ovala fat och skålar i
en teknik som ingen trodde skulle gå att tillverka, stora
glödlampor med dekor där man tycker sig spåra försöken med blästerpennan.
Vad är det som inspirerar dig?
”Konst är viktigt. Det får mig att komma närmare
mig själv.”
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Har du några förebilder?
”Ingeborg Lundin som arbetade här men gick bort
1992 har betytt mycket, men jag tittar inte så mycket på
andra glasformgivare. Bildkonst, musik, ﬁlm och resor
har påverkat mig mer än kollegor.”
Beﬁnner du dig där du vill vara nu?
”Ja. Jag vill absolut inte lämna Orrefors nu när hela
glasriket är i kris. Liksom glastillverkningen i resten av
Europa för övrigt.”
Ingegerd Råman har rönt stor uppmärksamhet med
sin formgivning. 1995 tilldelades hon professorstitel av
regeringen. Hon har vid ett ﬂertal tillfällen tilldelats
utmärkelsen ’Utmärkt Svensk Form’. Hon ﬁnns bland
annat representerad på Nationalmuseum i Stockholm,
Victoria & Albert Museum i London, Stedlelijk i Amsterdam, Corning Museum of Glass, USA, Riihimäki Glass
Museum, Finland och Röhsska museet i Göteborg.
Hon ritade utsmyckningen av Sveriges ambassad i
Washington som invigdes 2006. Konstverket i entrén
kallat March 6 a.m. består av ett långsamt rinnande vatten, glas med mönster av isblommor –det frusna vattnet
– och svart granit.
I dag arbetar Ingegerd Råman i Orrefors varannan
vecka, resten av tiden beﬁnner hon sig i Stockholm eller
i hennes och maken Claes Söderquists hus i Skåne.
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Glasblåsarna visar
upp resultatet av
sitt arbete för
Ingegerd Råman.
Det är ett av de
första exemplaren
ur en provserie för
Orrefors kallad ”Vitt
i vitt”.
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Fler fonder att välja på
Sedan två år tillbaka kan du genom Private Banking också
placera i fonder som inte förvaltas av Nordea. Här ﬁnns ett
mycket noga utvalt sortiment av cirka 20 externa fonder.
”Det är helt enkelt bra service att kunna erbjuda även andras
fonder till våra kunder”, säger Jauri Häkkä på Nordea Fund
& Manager Selection.
TEXT: LARS MALMSTRÖM

FOTO: HÅKAN FLANK

Private Banking börjat sälja
andra bankers fonder? Litar ni inte på era egna förvaltare?
”Vi har största förtroende för Nordeas förvaltare.
Men totalt ﬁnns det mer än 120 000 fonder världen
över – ﬂer än antalet aktier listade på de större börserna
faktiskt. Bara i Sverige ﬁnns det mer än 3 000 fonder
registrerade”, säger Jauri Häkkä. ”Och visst konkurrerar
de med Nordeas egna förvaltare, men konkurrens är ju
bra för alla parter.”
Jauri Häkkä är chef inom Nordea Fund & Manager
Selection, som är den avdelning som väljer ut de
externa fonder banken bjuder ut.
”Med så många fonder är det självklart att det ﬁnns
intressanta placeringsalternativ utanför Nordea. Vårt
arbete går ut på att hitta de bästa externa fonderna
som står att ﬁnna. De vi förmedlar har gått igenom en
mycket rigorös urvalsprocess.”
Men varför gör ni ett urval? Kan inte kunderna själva
välja vilka fonder de vill ha?
”Vi vill vara säkra på att de fonder vi erbjuder håller hög kvalitet. Dessutom arbetar Private Bankings
rådgivare med aktiv rådgivning. Då kan antalet externa

VA R F Ö R H A R N O R D E A

fonder inte vara alltför högt. I dag erbjuder vi 17 externa
fonder till våra kunder.”
Dessutom har Nordea Fund & Manager Selection
skapat två egna fonder: Choice International Equities
som bildades i december 2006 och Choice Pan European som startade i maj 2007.
”Choice-fonderna är så kallade fond-i-fonder som
alltså placerar i ett urval fonder internationellt respektive i Europa. Choice International Equities hör till de
fem fonder som gått bäst inom Nordea och är klart
bästa globala fond-i-fond i Sverige. Hittills har den gått
sju procent bättre än index och det är vi nöjda med. Det
visar att vi inom Nordea Fund & Manager Selection kan
välja bra fonder men också att vi kan bygga och förvalta
fondportföljer.”
Tanken är att skapa Choice-fonder med olika geograﬁska utgångspunkter i framtiden.
”Det styrs helt och hållet av kundernas behov. Vi
skräddarsyr också fonder för stora institutionella kunder med speciella behov.”
K O M P L I C E R A D U R VA L S P R O C E S S

Hur väljer ni ut de fonder ni bestämmer er för att sälja?
”Ta Franklin India som förvaltas av Franklin Templeton. Vi ﬁck en förfrågan av Private Bankings rådgivare
om en Indienfond. Vi undersökte vilka förvaltare som
visade gott resultat och höll telefonmöten med cirka 30
av dem. Därefter reste två av mina kollegor till Indien
och träffade de fyra vi valt ut. De skärskådade hur
förvaltarna klarat sig i olika marknadslägen och till slut
valde de Franklin India. Det som fällde utslaget var
att de både besitter den lokala ﬁngertoppskänslan och
samtidigt har en stor och stabil organisation bakom sig.
Totalt tog urvalsprocessen nästan ett halvt år.”
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Störst i Indien
Franklin India Fund som förvaltas av Franklin Templeton Investments är en av de
fonder som klarar Nordeas höga krav och
nu ingår i de externa fonder som Private
Banking erbjuder.
TEXT: LARS MALMSTRÖM
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en stor
aktör på de internationella ﬁnansmarknaderna. Företaget har 32 försäljningskontor runt om i världen,
varav 12 i Europa. De är den näst
största fondförvaltaren på New
Yorkbörsen och har vuxit snabbt
sedan åttiotalet.
”En viktig tillväxtstrategi på
senare år har varit att köpa upp
skickliga lokala förvaltare”, berättar Robert Elfström, marknadschef
på Franklin Templeton i Stockholm.
”Så har vi etablerat oss i bland annat
Korea, Kina, Thailand, Brasilien och
Dubai. Samma strategi användes
2002 när företaget köpte ett företag
i Chennai – före detta Madras – som
startats av en lokal aktieförvaltare;
Sukumar Rajah, i samarbete med
banken ITI.”
Sukumar Rajah var en av de
första fristående förvaltarna som
etablerade sig 1991 när Indiens
ﬁnansmarknad avreglerades. I dag
förestår han cirka tio analytiker som
har blivit något av experter på att
hitta tillväxtföretag.
”De var bland de första att
identiﬁera några av de företag som
skapade den indiska IT-boomen”,
berättar Patrik Silfverling, VD för
Franklin Templeton i Stockholm.

”Bland annat satsade de tidigt på
Infosys som i dag är ett världsledande IT-konsultföretag.”
”Indien är en intressant marknad
så till vida att den i hög grad drivs
av den stora inhemska konsumtionen. Därmed är inte exportberoendet särskilt stort. Inte heller har
Indien berörts av subprime-problematiken. Tjänstesektorn står för
runt 50 procent av Indiens BNP, men
också verkstadssektorn växer starkt.”

FRAN K LI N TE M PLETON ÄR

Patrik Silfverling och
Robert Elfström.

STÖR ST I I N D I E N

Franklin India Fund har i hög grad
en analytikerdriven förvaltning.
”Sett över börscykeln har vi gått
väldigt bra”, säger Patrik Silverling.
Franklin Templeton är den största
aktieförvaltaren i Indien.
”Sukumar Rajah som ansvarar
för fonden ser ett växande intresse
för fondinvesteringar även i Indien,
månadsparande är en sparform som
ökar i popularitet och för närvarande ser vi cirka 12 000 kunder i
veckan”, berättar Robert Elfström.
”Analytikerna på Franklin Templeton i Indien fokuserar på den
konsumtionsrelaterade sektorn. De
följer kontinuerligt cirka 300 inhemska företag, varav de i dagsläget har
investerat i 43 stycken.”
Patrik Silfverling var med Nordeas analytiker när de for till Indien för
att göra sitt slutgiltiga val av fond.
”Jag måste säga att Nordeas
folk var oerhört noggranna i sin
urvalsprocess.”, konstaterar Patrik
Silfverling. ”De grillade både våra
och våra konkurrenters analytiker i
ﬂera dagar och var väldigt professionella i sin kvalitetssäkring. För
oss är det en kvalitetsstämpel att ha
fått Nordeas förtroende.”

JURISTEN

Lättare göra
omplaceringar
i vilande bolag
Regeringsrätten har nyligen avgjort ett ärende där man kommit
fram till att en företagsägare själv
kan förvalta värdepapper under
karensperioden i så kallade vilande bolag eller 5/25-bolag.
I det aktuella fallet har ägaren
arbetat max 10 timmar/år med
att förvalta bolagets värdepapper.
Antalet transaktioner har varierat
mellan 17 till 52 per räkenskapsår.
Bolagets likvida medel uppgick
till 7 500 000 kr. Köp av noterade
värdepapper har årligen gjorts för
mellan 300 000 kr och 1 400 000
kr. Försäljningar har årligen
uppgått till mellan 14 000 kr och
1 400 000 kr.
Rätten konstaterar att antalet
köp och försäljningar av marknadsnoterade aktier som utförts
under den aktuella perioden har
varit frekventa och att beloppen ”inte varit obetydliga”.
Regeringsrätten kommer trots
detta fram till att ägarens andel
i bolaget inte är smittad av de så
kallade 3:12-reglerna.
Enligt vår mening så kan man
dra ﬂera positiva slutsatser från
rättsfallet. Man kan själv bedriva
förvaltning av värdepapper och
besluta om omplaceringar under
karensperioden. Det krävs alltså
inte längre att man har diskretionär förvaltning. Vi rekommenderar dock att man är försiktig, det
är fortfarande inte helt klart exakt
hur omfattande handel som är
tillåten under karensperioden.
Som vi tolkar det är det dock
inte tillåtet att under karensperioden själv bedriva yrkesmässig
handel med värdepapper, vilket
innebär att värdepappren är att
betrakta som omsättningstillgångar (lager) i bolaget.

Pernilla Frisk
Affärsjurist
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Rädda världen
på semestern
Det går kanske inte att rädda hela världen på semestern.
Men om du känner för det så ﬁnns det åtskilligt vi alla kan
bidra med för att åtminstone skapa en lite bättre värld.
Här ger vi ett antal tips på vad du kan göra och som kanske
ger inspiration till att leta vidare. På köpet får du ett gott
samvete.
TEXT: EMMA ANDERSSON

Shoppa med gott samvete

FOTO: HÅKAN FLANK

14

Volontärarbete
Volontärresor är perfekt för dig som vill kombinera semesterresan med att engagera dig och göra något bra för andra.
Och valmöjligheterna är oändliga. Du väljer själv land, hur
länge du vill vara borta och vilket ämne du vill hjälpa till inom.
Du kan till exempel hjälpa till som tränare inom någon sport,
undervisa i engelska eller bygga. Är du djurälskare kan du
få plats inom djurvård. Eller varför inte pröva en praktikplats
som jurist eller jobba med mänskliga rättigheter.
Volontärresor har program i Indien och Thailand speciellt
för dig som är 45 eller äldre. Som volontär 45+ är du borta
lite kortare tid, får kunskap och kännedom om den lokala
kulturen och samhället samt möjlighet att vara med på
organiserade resor och utﬂykter. Du kan vara borta i mellan
fyra till åtta veckor. Priset är mellan 14 000–23 000 kronor,
ﬂygresa och försäkring tillkommer. Volontärresor ordnar
självklart även resor för yngre än 45, då till många ﬂer länder.
Projektarbeten för gymnasister ﬁnns också.
Mer information om volontärresor hittar du på
projects-abroad.se eller volontarresor.se

Modebranschen går ofta i bräschen och är duktiga på att snappa
upp nya trender. Allt ﬂer modeföretag satsar på ekologiska och
humanitära kläder och accessoarer. De stora modehusen har
självklart hakat på trenden med välgörenhet. Tommy Hilﬁger
har under våren designat en väska till förmån för Breast Health
International. Breast Health International stöder forskning om
bröstcancer. Väskan säljs i utvalda butiker över hela världen, bland
annat på Smålandsgatan i Stockholm, och kostar 3 860 kr
Bulgari har designat en ring till förmån för
Rädda Barnen. Ett antal kändisar ﬁnns
med i kampanjen, bland andra Isabella
Rosselini och fotbollsspelaren Ronaldhino. Ringen kostar 290 euro och
hälften går direkt till Rädda Barnen.
Försäljningen pågår året ut. Mer om
kampanjen hittar du på bulgari.com
Kanske behöver du sportiga kläder till
semestern i år. Funktionella kläder som även är ekologiska
hittar du bland annat hos Klättermusen. Deras kläder mäts
med ett eco index, baserat på ett tiotal miljökriterier, som
anger till hur stor del kläderna är miljövänliga. Jackan
Einride, i ekologisk bomull, är till exempel 86 procent
miljövänlig enligt index. Läs mer på klattermusen.se
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Rättvisa
produkter

Leksaker
Nu kan de små leka ekologiskt, miljövänligt
giftfritt och rättvist. Ekologiska leksaker
ﬁnns bland annat på www.ekolek.se och på
ekokul.se hittar du även roliga prylar som
drivs med solenergi.

Res miljövänligt
Resan kan bli en riktig miljöbov. Hur påverkar exempelvis
ﬂyget miljön? Och kan man överhuvudtaget resa miljövänligt?
Skonsamt för miljön borde ändå en klassisk cykelsemester
vara. Eller varför inte paddla kajak eller bege sig ut på en
härlig seglats - Åland, Norge och Stockholms skärgård är
populära resmål. Och självklart är det fortfarande miljövänligt
att vandra!
På ekoresan.se ﬁnns många tips om hur man reser lite
miljövänligare.

Investera för världens barn
med SOS-Barnbyar
För dig som vill investera i något utöver
det vanliga är SOS-Barnbyar en perfekt
partner. SOS-Barnbyar har tre nivåer för
privata donationer: guld, silver och brons.
Väljer du guld investerar du minst 500 000
kronor. Då skräddarsys oftast hela upplägget efter behov i olika utvecklingsländer
samt efter givarens önskemål. Kanske vill
du hjälpa till med att bygga en förskola i
ett visst land eller en hel barnby med extra
platser för handikappade barn.
Blir du givare på silvernivå investerar du
mellan 50 000 och 499 000 kr. Då kan
SOS-Barnbyar exempelvis bygga en vaktkur till barnbyn i Ghana eller renovera en
hel medicinklinik som ger vård till tusentals
människor under ett år.
Bronsgivare investerar från 5 000 kr
upp till 49 000 kr. En årslön för en lärare
kostar 40 000 kr, spis med 5 kokplattor
6 000 kr eller så kan du hjälpa barnbyn
med ett nytt kylskåp för 5 000 kr.
Som givare kan du öronmärka vad dina
pengar ska gå till. Läs mer på sos-barnbyar.se, klicka på boxen som heter ”Investera
i sommar”. Eller ring 08-545 83201 för
mer information om privata donationer.
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Rättvisemärkt är
en oberoende
produktmärkning
som ska bidra
till förbättrade
arbets- och
levnadsvillkor
för odlare och
anställda i utvecklingsländer.
Exempel på
rättvisemärkta
produkter är
bananer, fotbollar,
kaffe, choklad,
vin och te. På
rattvisemarkt.se
kan du se hela
produktsortimentet.
I Fair Trade
shoppen på
Tegnérgatan 8 i
Stockholm kan
man köpa rättvisemärkta varor,
just nu ﬁnns till
exempel en elegant golvlampa
med tre lampskärmar i kohud
från Sydafrika.
Den blir din för
5 100 kronor. Vill
du hellre handla
via nätet kan du
kika in på
fairtradeshop.se.
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Rundtur i Australien eller
weekend i Dublin
D R Ö M R E S A T I L L AU S T R A L I E N

Ta en spännande blandning av
kultur, historia och strandliv. Lägg
till ett pulserande nöjesliv med
mycket ”attityd” och du har Sydney,
där vi startar vårt Australienäventyr. Stadens hjärta är hamnen med
välkända Harbour Bridge och det
magniﬁka Operahuset. Inte långt
från city ligger några av landets populäraste stränder, Bondi och Manly
Beach. På utﬂyktsavstånd ﬁnns
också vindistriktet Hunter Valley
och nationalparken Blue Mountains.
Vi gör en halvdags sightseeing i
Sydney och en båttur i Sydneys
hamn, en så kallad ”Coffee Cruise”.
Efter tre dagar ﬂyger vi vidare till
Cairns i Queensland. Härifrån gör
vi en heldagstur med tåg till orten
Kuranda uppe i bergen och reser
tillbaka med SkyRail – en 17,5 km
lång linbana som glider tätt över
regnskogens trädtoppar. Vi stannar
två nätter på Cairns Colonial Club,
en resort med tropisk trädgård, tre
pooler och barnpool, ﬂera restauranger och caféer.
Strandlivet får vi i det närbelägna
Stora Barriärrevet, vi ﬂyger dit från
Cairns till Dunk Island. Denna
lugnets ö, som är en av Austra-

liens vackraste, erbjuder massor av
fantastiska aktiviteter, faciliteter och
upplevelser för alla plånböcker.
Utresa med Cathay Paciﬁc via
London och Hongkong till Sydney.
Ankomsttransfer och 3 nätter på
Sydney Harbour Marriott i rum med
Opera View över Sydneyoperan.
Sightseeing och båttur i Sydney.
Transfer till ﬂygplatsen. Flyg till
Cairns i Queensland, två nätter i
Cairns, en heldagstur med tåg till orten Kuranda uppe i bergen och återresa med SkyRail, buss åter till hotellet i Cairns. Flyg till Dunk Island ute
vid Stora Barriärrevet. Inkvartering i
Beachfront room i 5 nätter på Dunk
Island Resort. Flyg åter till Cairns
och återresa med Cathay Paciﬁc.
Pris från 28 200 kronor per person inklusive preliminära ﬂygskatter. Gäller avresor 1 oktober till och
med 9 december 2009. Resan kan
förlängas med valfritt antal dagar
och kan även inkludera andra resmål mot tillägg. Kontakta Globetrotter för det fullständiga programmet.
G O D K U LT U R I D U B L I N

Den gröna öns huvudstad Dublin är
en av Europas charmigaste. Staden
förknippas med musik, pubar och
berömda författare och lämpligen
utforskar man staden till fots. StaFÖR MER
INFORMATION

Kontakta Globetrotters reserådgivare, telefon
08-506 115 00.
Du kan även
skicka e-post
på adress info@
globetrotter.se.
Uppge att du
har Platinumkort
vid bokningen.
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den har ett intensivt kulturliv och
större delen av de kända byggnaderna ligger söder om ﬂoden Liffey.
Där hittar du bland annat Nationalmuseet och Trinity College, som har
ett av världens förnämsta bibliotek.
Eleganta kvarter ﬁnns kring
Fitzwilliam Square och Merrion
Square men de stora shoppinggatorna är Grafton Street och Henry
Street. Konstnärskvarteren hittar du
vid södra ”södra stranden”. Dublin
är dessutom en stad med breda
boulevarder och frodiga parker och
trädgårdar.
I det populära Temple Bar kvarteret vimlar det av barer och pubar.
Flera bra restauranger ﬁnns också,
speciellt runt St. Stephens Green.
Prova gärna de lokala specialiteterna; lamm, ostron och musslor. Missa
inte heller the National Gallery of
Ireland, som har en av Europas ﬁnaste konstsamlingar. Den irländska
statskyrkans katedral, St Patricks är
också väl värt ett besök.
Flyg med SAS och bo på Albany
House Hotel inklusive frukost, torsdag till söndag. Hotellet är trestjärnigt och ligger bara 5–10 minuters
promenad från centrum. Pris från
5 380 kronor per person i dubbelrum. Erbjudandet gäller till och med
30 september.

INTERNET

www.nordea.se/privatebanking
T RYC K

Brommatryck & Brolins, Stockholm 2009
PB Magazine är tryckt på Gothic Silk,
ett miljövänligt papper.
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