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Klänning:
Hugo Boss
Scarf: Missoni
Sko: Giorgio
Armani

Stadsmode
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Jacka: Allegri
Byxa: Mason´s

Stort tack till:
Galärbryggan Båtförmedling vid
djurgårdsbron. DELTA Powerboats
www.deltapowerboats.se
www.galarbryggan.se
Arvid Nordquist H.A.B
Jaber
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Förord
Äntligen är det vår, det vet jag eftersom jag bytt till
sommardäck, haft grillpremiär, ställt fram klockan
en timme och fått sista fakturan från båt varvet.
Samtliga tecken på att vintern är över är alltså
avcheckade.
Ett annat säkert vårtecken är att nr 2 av Gate Report har producerats färdigt. Och vi har verkligen
fått med det allra viktigaste. Bland annat en intervju med skidproffset Jon Olsson som inte bara
satsar på OS i storslalom även driver egna företag
och designar om extrema bilar. Senast i raden en
Ultima GTR som han kallar för Rebellion. Vi reste
även till sköna Portugal där vi kollade in golfmöjligheterna, viner och mat. Ungefär detsamma
gjorde vi i Sydafrika. Landet som erbjuder mer
än fotbolls-VM (som gick av stapeln 2010) och
safariresor. Sanningen är nämligen att Sydafrika
lätt är framtidens nya Bordeaux och Napa med
sina lokala vingårdar.
Vi besökte under tre dagar några olika vinodlare
och vi fick även en inblick i hur guldutvinningen i
gruvorna går till i modern tid. Som om inte detta
vore nog drog jag själv till Florida och ägnade mig
bland annat åt djuphavsfiske, självklart med ett
strålande resultat som jag stolt visar upp på några
sidor i tidningen. Det allra sista som gjordes på
denna tidning innan den skickades till tryck var
den marina modeplåtningen. Aprilvädret försökte
sätta käppar i hjulen för oss, men skam den som
ger sig – när det väl gällde strålade solen när
vi som mest behövde det ute på Galärbryggan
i Stockholm. Resultatet kan ni se längre fram i
tidningen.
En sista detalj jag stolt vill meddela är att Gate
Report ökat sin spridning och nu finns vi på Sveriges största flygplatser, men som vanligt i även i
Båstad, Sandhamn och på exklusivare hotell från
och med nu.
Med det – ha en fantastisk läsning och en ännu
mer fantastisk sommar!
Hälsar Red
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Passion
för lagarbete
För att göra våra kunder till vinnare krävs det mer. Det krävs passion för varje
uppdrag och varje utmaning. Det krävs förmåga att se helhet och göra det
komplicerade enkelt. Det krävs hunger, driv och flexibilitet. På Advokatfirman
Cederquist arbetar några av Sveriges främsta experter inom affärsjuridik. När det
verkligen gäller kommer du att märka skillnaden.

Jens TillqvisT, MP
eric Johnson, Biträdande Jurist

gatereport19x60.indd 1
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Vi ger Mer »
W W W.CeDerQUist.se

2012-03-30 11.06

Ett samtal med Jon Olsson
Det finns många olika sätt att introducera denna artikels
huvudperson. Så många sätt att han helt enkelt får göra det
på egen hand för att det ska bli rättvist.
Text: Malin Ljung
FOTO: Oskar BaKke

– Jag är skidåkare, från grunden freestyleåkare. Jag har åkt freestyle tio år och har varit bäst
i världen, men på senare tiden har jag hängt i
den alpina världen.
Det är Jon Olssons egna ord. 29-åringen
från Mora som vann junior-SM i slalom som
16-åring, men som därefter blev en av de första
som utövade stilen freestyle och som åkte
över Atlanten och blev både proffs och bäst i
världen då han inte bara satte trick – utan även
blev uppfinnaren av dem.
Samma kille som tagit 11 X-games medaljer
(freestylens svar på OS)
Samma kille som gått från extrem tonåring
som hoppade från hustak, till att bli en entreprenör som designar egna kläder, skidglasögon, arrangerar den mest ansedda freestyletävlingen i världen och som köper en bil för
flera miljoner för att sedan bygga om den för
ungefär samma summa för att den ska se lite
häftigare ut.
Efter att ha skrivit den snabba beskrivningen
får nästan fingrarna symptom av magkatarr
och frågan är hur Jon själv klarar av att hålla
alla projekt i luften samtidigt som han har över
300 resdagar per år och satsar för fullt för att
bli världens bästa i en helt ny gren – storslalom.
– Man kan ju definitivt fundera när det läggs
fram så. Det är mycket att göra, men samtidigt
så gör jag bara saker som jag tycker är roliga.
Enda problemet är väl att jag tar på mig för
mycket för att jag tycker att det är många roliga
saker. Jag försöker lära mig att säga nej, men
det är svårt, skrattar han.
Jon startade sin karriär som ett litet pyre,
men då genom att åka snabbt och kontrollerat
genom slalomportar. Han vann junior-SM som
16-åring och pluggade på Malungs slalomgymnasium, jämsides med snowboardeleverna.
Det var via dem han fick upp ögonen för att
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hoppa högt och göra akrobatiska tricks.
– Det var egentligen inget val att sluta med
slalom och att istället börja med freestyle. Jag
hoppade för att det var kul och sedan råkade
jag vinna en tävling.
Jon förklarar att enda gången hans pappa
undrat vad sonen höll på med var när Jon färgade håret rött och drog till USA som 17-åring
för att skaffa sig sponsorer och tävla i freestyle.
Tillsammans med en polare drog han över på
vinst eller förlust för att leta reda på filmbolagen. De fann dem i backarna och satte några
hopp framför kamerorna, sedan tog det fart på
riktigt med sponsorer och tävlingar över hela
världen.
– Istället för att åka runt till små svenska
orter och betala själv för att tävla i slalom så
fick jag betalt för att åka i lössnö och tävla runt
hela världen, förklarar Jon.
Då var målet att göra de värsta hoppen. Han
berättar att han drevs av att han ville vara bäst.
Just den viljan har drivit honom framåt hela
karriären.
– Såg jag någon göra ett hopp bättre än mig
så klarade jag inte av det, jag var tvungen att
vara värst. Jag har aldrig haft någon längre
framtidsplan, jag gillar kortsiktigt tänkande
som att vara värst på berget.
Idag, tio år senare, är Jon mer än bara en av
världens hittills mest välbetalda åkare. Han
är med sina egenpåhittade hopp, sina företag
och designer för andra företag även ett stort
varumärke. Han har alltid gått sin egen väg och
legat i framkant av utvecklingen.
Samtidigt beskriver han sig själv som en
feg extremhoppare. Sanningen är den att Jon
aldrig varit skadad, vilket är högst ovanligt i en
sport som freestyle.
– Jag är väldigt eftertänksam när jag gör
extrema saker, jag vågar säga nej när det känns
fel. Enda gången jag är rädd är när jag provar

farten, freestyle handlar för mig till 80 procent
om farten och 20 procent vad man ska göra i
luften.
Han berättar att han hellre håller tillbaks
och tar en tredjeplats än att försöka vinna och
riskera att trilla.
Nu har Jon dock bytt tillbaka till den gamla
grenen storslalom. Det hela började en sommarnatt i Båstad där han mötte polaren Jens
Byggmark. De båda kom bra överens och Jon
sa att han kanske skulle börja med alpint igen
så de kunde umgås mer. Jens skrattade åt Jon
och på något sätt slutade det hela med att de
två slog vad om 50 000 kronor om Jon kan
kvala in till OS 2014 eller ej.
– Det var så det satte igång. Det var en sjukt
rolig utmaning att försöka bemästra en helt ny
sport. Jag vill alltid ha något som driver mig.
En detalj med grenbytet är att Jon gått från
att vara bäst i världen till att vara en underdog.
– Det är en jätteutmaning, från att tycka att
det en tredjeplats är dåligt till att tycka att det
är bra att komma på plats 28. Det är jätteroligt
att ha något nytt att fokusera på, jag hade uppnått alla mina mål med freestylen och visste
inte vad jag skulle göra härnäst. Det var då jag
träffade Jens och slog vad, det är ett extremt
svårt mål, men det är skönt, säger han.
Uppskattningsvis så kostar förberedelsen
cirka en miljon kronor. Per år. En summa som
Jon själv bekostar.
– Det är egentligen en dålig deal att slå vad
om 50 000 och sedan lägga ut 5-6 miljoner
kronor. Men vill jag göra det så gör jag det,
skrattar Jon.
Om han misslyckas att nå OS 2014 så är inte
det hela världen. Och han kommer inte ge upp.
– Om det inte håller tidsmässigt så siktar jag
på OS 2018 istället, det här är det roligaste jag
gjort på länge.
Skidåkningen må ta upp mest tid av hans liv,
men mest pengar satsar han förmodligen på
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Om sitt deltagande i Gumball3000:
– Det var jävligt roligt. 200 superidioter som tillsammans åker med supercoola bilar under en vecka, det var extremt overkligt och jävligt roligt.
Jag hade huvudvärk i en vecka efteråt av motorljudet.

”Jag är bra på att tjäna pengar och inte
lika bra på att spara”
sitt andra specialintresse – bilar. Efter en snabb
huvudräkning uppskattar han att bilarna står
för cirka 80 procent av alla hans utgifter.
Mest känd är han förmodligen över att han
åker runt i en Lamborghini med takbox. Men
även för att ha köpt en Ultima GTR – en av
världens mest extrema bilar. Till exempel går
den från 0-340 km/h på under 19 sekunder.
Däremot var inte Jon helt nöjd med dess
ursprungsutseende utan började leka med
olika alternativ i photoshop och har helt enkelt
byggt om bilen.
– Nu ser den tuff ut, Lamborghinin ut som en
lastbil i jämförelse med Rebelloin som den nya
skapelsen har döpts till, skrattar han.
Jon är väldigt hemlighetsfull om detaljerna,

Fakta
Jon Olsson

men det kan komma att bli fler sådana här
projekt i framtiden.
– Alla killar gillar väl bilar? Sen är jag väldigt
extrem, gillar jag något lite så blir det automatiskt lite mer. Jag är bra på att tjäna pengar och
inte lika bra på att spara. Men jag vet att jag är
arbetsnarkoman och gör jag slut på pengar så
jobbar jag hårt, jag klarar mig.
Just nu har Jon två företag igång. Han står
även bakom glasögonföretaget Ynig och nystartade skidväskemärket Douchebags.
– Jag tror inte jag funderar så mycket, jag har
massor av idéer och om det är att vara entreprenör så antar jag att jag är det.
Sen hjälper han till på sin freestyletävling
Jon Olsson Invitational som arrangeras i Åre

Namn: Jon Olsson
Född: 1982
Bor: Monaco

varje år. Det är en av Jons hjärteprioriteter
och han är noga med att påpeka att det inte är
något han gör för att tjäna pengar.
– Jag gör det bara för att skapa världens bästa
event med de säkraste och roligaste hoppen.
Andra tävlingar görs för att det ska se bra ut
framför tv-kameran, den här tävlingen är för
åkarna.
Den gemensamma nämnaren för Jons projekt är passionen för dem.
– Jag skulle aldrig investera i en bostad om
jag inte ville bo där. Samma sak är det med
mina företag, jag har ju inte startat ett skidväskeföretag för att tjäna pengar, jag gör det för att
jag älskar att resa.

Företag: Jon Olsson Invitational,
Yniq, Douchebags.
Hemsida: www.jon-olsson.com
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Vinster:
Clash of the nations, big air, Sverige (2011), X-Games, big air, Aspen USA
(2008),
Ice Air, big air, San Fransisco USA
(2007),
Ski and snowboard festival, big air,
Whistler Canada (2007),
US Freeskiing Open, slope style, Copper Mountain USA (2007),
Jon Olsson Invational, big air, Åre
Sverige (2006),
Ski and snowboard festival, big air,
Whistler Canada (2006),
World superpipe champion, Park
City USA (2005),
Scandinavian championships, big
mountain, Riksgränsen Sverige
(2004),
Nokia Totally Board, big air, grekland (2004),
Ski and snowboard festival, big air,
Whistler Canada (2004),
Rip Curl, total, Saas Fee Schweiz
(2003),
Rid Curl, big air, Saas Fee Schweiz
(2003),
Air we go, big air, Oslo Norge (2003),
Ski and snowboard festival, big air,
Whistler Canada (2003),
Ski and rok, slopestyle, Sälen Sverige (2003).
Red Bull Big Air, Åre Sverige (2003).
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Maserati GranTurismo S Detta är en av mina senaste bilbilder. I december var jag nere
i Monaco en sväng och drog en spontan plåtning med denna skönhet. Olyckligtvis hade jag
varken tagit med stativ eller blixt och det var absolut kolsvart. Det slutade med att vi balanserade kameran på en sten och belyste bilen med en iPhone. Ibland gäller det att vara kreativ
och göra det bästa av situationen!

Morgan Aero Supersport Underbar höstplåtning med denna engelska Morgan för svenska
biltidningen Auto Motor & Sport.

Porsche 997 Carrera S
Min vän Felix och jag var
ute fotade denna Porsche, vi
fick för oss att fånga soluppgången mitt i sommaren
vilket betydde att vi var
tvungna att gå upp 03.15.
Det var det värt!

Lamborghini Gallardo SE Twin Turbo Gammal bild från 2009, men en jäkligt skön färgmatchning. Jag var i Florida och plåtade denna Lamborghini med nästan 1 000 hk och av en
slump gled vi in på denna häftiga bakgård.

Oskar Bakke – med rätt att fotografera
Text: Malin Ljung • Foto: Oskar Bakke

Hur kommer det sig att du blev
Jons fotograf?
Jag lärde känna Jon genom mitt bilfotograferande för drygt två år sedan. Sedan dess har vi
sprungit på varandra lite då och då. I somras
letade Jon efter en ny partner för att för att
hjälpa till med bloggen, jag hade turen att
komma upp i hans tankar och blev tillfrågad.
För mig passade det perfekt då jag precis
skulle ta studenten. Jag har ju inget emot att
resa runt i världen, åka skidor och köra fina
bilar, så det kändes dumt att tacka nej till en
sådan chans.
Hur ser dina arbetsdagar ut?
Charmen med att jobba med Herr Olsson
är att ingen dag är den andra lik. Ena dagen
går vi upp klockan 5 för att ge oss först ut i
skidbacken för att senare samma dag köra 90
mil till nästa destination. Dagen därpå köper vi
skrotbilar och bygger ett hopp för att se vilken
bil som kan hoppa längst. Det är ett konstant
äventyr där enda likheten mellan dagarna är
att jag alltid har kameran redo i min hand.
När började du att fotografera?
För några år sedan köpte jag en systemkamera
för skoj skull, precis som många människor gör. Ganska snabbt märket jag att mitt
fotointresse var stort och då jag alltid har haft
en enorm passion för bilar så blev det ganska
naturligt min nisch. Under gymnasietiden
började några kompisar och jag att analysera
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proffstagna bilbilder och senare under praktiken försökte vi återskapa ett liknande resultat.
Genom dessa experiment lärde jag mig nästan
alla min fotograferings- och retuscheringskunskaper som jag har idag.
Hur kommer det sig att du lyckats så bra?
Jag hade ett driv att alltid hitta nya och värre
bilar att fotografera och jag lyckades ofta få
tag på ägare till de senaste fetaste bilarna.
Kombination av unika bilar med schysta bilder
gav mig en del positiv uppmärksamhet runt
om världen som senare ledde till nya tillfällen.
I dagsläget är det tyvärr allt för dåligt med bilfoto, jag önskar verkligen att det var mer, men
tiden finns inte där. När jag hemma brukar det
ibland finnas tid att frilansa för lite biltidningar, men annars är det inte mycket mer fordon
utöver Jons bilpark.
Vad tycker du är roligast att
fotografera?
En riktigt lyckad bilfotografering är alltid
svårslagen. När objektet, plats och ljuset är
som jag vill ha det får jag en glädje som är
obeskrivlig. Jag blir som en femåring dagen
innan julafton, jag vill bara hem och importera
bilderna i datorn för att sedan ge dem min
kärlek i Photoshop.
Har du några speciella knep?
Det är svårt att säga, jag har säkert hundra-

tals saker jag tänker på innan jag ens har valt
vinkel. När det väl är tid att fånga bilden är
det minst lika många saker jag tänker på för
att få fram varje detalj. Jag har aldrig blivit
100 procent nöjd med en bild. Det finns alltid
saker man kan göra bättre och det försöker jag
alltid minimera. Det gäller att komma ihåg alla
misstag till nästan plåtning för att komma ett
steg närmare perfektion.
Hur fångar du känslan?
På bilfoton tycker jag det är viktigt att framhäva bilens bästa vinklar och detaljer. Men
det är nästan alltid omgivningen, kombinerat
ljuset, som skapar känslan. Till exempel när
solen står som högst en sommardag blir ljuset
dötrist. Om man istället fotograferar i gryning
eller skymning är det en helt annan grej. Med
ett härligt kvällsljus kan en omgivning som
normalt är tråkigt bli helt magisk. Samtidigt
så är jag aldrig rädd för dåligt väder, regn eller
dimma kan ge riktigt intressanta bilder.
Vilken är den snyggaste bilen du
plåtat?
Helt ärligt så har jag ingen direkt favorit, alla
bilar har sin egen skönhet. Jag har själv blivit
fascinerad av att man kan se en bils former på
ett helt nytt sätt under en shoot. Många bilar
är riktiga konstverk i varje liten detalj. Sen jag
började fotografera har jag lärt mig att uppskatta bilar på ett helt annat sätt.

Text: Pina Nilson

Sol, vind & vatten

Sök produkterna här:
apoteket.se, baresso.se, thebodyshop.se, ellance.se, eleven.se, grooming.se, kicks.se
lifebutiken.se, nelly.com, oddmolly.com, Åhléns, olika apotek

Alla krämer har EU-godkända UVB och UVAskydd, är vattenresistenta, utan syntetisk färgämnen, parfym eller alkohol (om inte annat anges).

Cliniderm Ultra
Light Milk SPF 10.
Mycket lätt, skön
solmjölk. Passar
när du fått lite färg.
Smart lock förhindrar kladd och kan
inte tappas bort.
159 kr

Korres Sunscreen
Face Cream Yoghurt SPF30 & 50
Härlig, ekologisk
kräm med bl a
naturligt solskydd.
Gjord på ätbar yoghurt som ger näring,
svalkar, dämpar
solsveda och bakterier. Gräddig doft.
319 kr.
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Avivir Aloe Vera
Sun Lotion SPF 30
Ny, högklassig skonsam, lättabsorberad,
doftfri kräm med
70 % ekologisk aloe
vera. Passar även
barn, överkänslig
hud och i ansiktet.
Finns också med
SPF 15. 159 kr.

EFTERSOLAT

FACE & KROPPSÄKERT

Strand, segling och bad är SOMMAR. Njut!
Men skydda också hud och hår mot solens,
saltvattnets och havsbrisernas utmaningar.

Cliniderm Clear
Protection Spray
15. Mycket praktiskt, helt transparent och oljefri. Sugs
upp blixtsnabbt. En
favorit hos män.
Obs, med alkohol.
199 kr.

Avivir Aloe Vera
After Sun Behaglig, doftfri, med 89
% ekologisk aloe
vera! Helande och
svalkande för hela
familjen. Håller din
färg fräsch. Skön
även när du inte
solbadat. 219 kr.

Dr Brandt FACE
SPF 30 Viktlös,
toppen under
smink. Gör huden
len. Genomskinlig
eller”solkysst” ton.
Med innovativt,
UVA-skydd (Heliosguard 365) av röda
alger. 385 kr.

Odd Molly ”SunDay” Post Sun Lotion Med svalkande,
läkande aloe vera
och fikonkaktus
som anses intensivt
fuktgivande och lugnande. Mycket skön!
Mild, fin honungslik
doft. 165 kr.

Odd Molly Sunday Sun-re Facial Lotion SPF 20.
Läcker. Smälter in
i och lenar huden
tack vare bomull
och silke. Bla med
partikel UV-filter
(titaniumdioxid).
Diskret, somrig
parfym. 145 kr.

Spiezia Soothing
After Sun Oil Mäktig
mix av ekocertifierade
oljor: lavendel, kamomill, sesam, mandel
mm som mjukgör, håller huden brun längre,
dämpar rodnad. Passar
även barn. Också läckra
Spiezia Men’s Body Oil
med doft av bergamott
och vetiver är ett lyft
för torr hud. 315 kr.

Cliniderm City
Protection Sun
Gel Cream SPF 25
Überlätt men dryg.
Glansfri. Sitter fint
även när du svettas
och under maken.
Praktisk tub i fickformat. 119 kr.

Burts bee After
Sun Soother Fjäderlätt ekolotion
med bl a läkande,
kylande aloe vera
och linblom. Lindrar snabbt snustorr
och öm hud. Mild
citrusblommig doft.
Funkar även som
fuktkräm. En hit!
165 kr.
VÄND
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Lumene Beauty
Recovery Oil Lyxig
ansiktsolja med
grankåda, som
folkmedicin använder mot brännsår.
Full av fettsyror
och vitaminer mot
rynkor och solskador. 299 kr.

HÅRRÄTT

Cliniderm Target
Protection SPF
50 Snillrik tub med
pennspets som gör
det enkelt att rikta
den lätta krämen
mot pigmentfläckar
och områden som
kräver extra skydd,
t ex ögonen. 139 kr.

Burt’s Bees
Lifeguard’s Choice
Cerat med supervårdarna bivax,
kokos- och solrosolja. Mintigt fräsch!
Skyddar även kinder, näsa och öron.
Grabbarnas favorit.
39 kr.
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Korres Lip Butter
Stick Mandarin
Ekovänlig, läckert
mjukgörande med
solrosvax och mandarinolja. Varar
länge. I flera halvtäckande somriga
färger och transparent. 98 kr.

Avivir Aloe Vera
Spray Skön spray
med hela 99,5%
ekologisk aloe vera!
Superb vid solbränna men även
mot insektsbett
och andra hudirritationer. Behändig
storlek. 69 kr.

Kevin Murphy Young Again Immortelle
Infused Treatment Med safflorolja, ett
naturligt solskydd och närande imortelleblomma. Prima mot väder, saltvatten,
värme... Livar upp uttorkat hår och risiga
toppar.

Odd Molly ”Sunday” Sun-re Lip
re SPF 25 Ljuvligt
krämig, glamoröst
pärlemorskimrande
gloss. Håller läpparna mjuka. 110 kr.

Aco High Protection Sun Spray
SPF 30 Lätt att
spraya på små
baddårar. Kladdfri.
Extra vattentålig
med ljusreflekterande UVA-skydd.
Prova även sköna
Kids Sun Stick SPF
30 som de små kan
ha i fickan. Fr 69 kr.

SPECIELLT

Burt’s Bees Sunprotecting Balm
med ljusreflekterande titandioxid,
passionsfrukt som
mjukgör och doftar
sommar. Dryg! Rankas som ett av de
trovärdigaste ekomärkena av USA:s
konsumenter. 49 kr.

BARNSLIGT

KYSSÄKTA

Sol, vind & vatten
Dr Dennis Gross
Powerful Sun SPF
30 Towelettes Oslagbara servetter! Platsar i
plånbocken, fickan mm.
En räcker långt. Med
skyddande c-vitamin
och grönt te. Sköna!

Reima Sunproof
Solkyddskläder
SPF 50+ 5-10 ggr
bättre än en vanlig
t-shirt. Andas,
håller kroppen
sval, torkar kvickt.
Många modeller.
Med smart nätpåse för blöta plagg.
Fr 149 kr.

Korres
Sunscreen
Emulsion for
Children SPF 50.
Kletfri ekospray
för barn i farten.
Frisk kokosdoft.
Med bl a sheasmör mot tufft
klimat och med
naturligt UVskydd. 298 kr.

Body Shop Rainforest Hair Butter
Gör väderslitet hår klart mjukare och
fylligare. Med olja från mankettiträdet, som lär återfukta och skydda mot
sol. Lite tropisk doft. 50 kr.

Priserna är ca-priser.
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”Under vå ren och sommaren
har vi bilkörningar dagligen
med allt frå n Ferrari/
Lamborghini till Folkrace och
Can Am Spyder Roadster.”

Rikard Hilding

U

Upplevelser för
miljoner
Upplevelser Upp & Ner gick från enbart ballongflygning till
att erbjuda kunderna en uppsjö av upplevelser. Årsomsättningen
fördubblades och landade förra året på 24 miljoner.
Text: Sara Palmquist

pp & Ner grundades 1991 av
Casbar Andersson och Joakim
Hanson, två hängivna luftballongsflygare som insåg att det fanns en
lukrativ marknad för just ballongflygning.
– På den tiden fanns det 16 flygbolag inom
genren ballongflygning i Stockholm. I dag
finns det endast tre bolag med kommersiellt
flygtillstånd för ballongflygning, varav vi står
för majoriteten av de genomförda flygningarna, säger Rikard Hilding, vd på Upp & Ner.
Hösten 2010 gick Upp & Ner ihop med
sportbilsföretaget L-Event och bildade Upplevelser Upp & Ner. Ett lyckat samarbete som
fördubblade omsättningen från 14 miljoner
2010 till drygt 24 miljoner året därpå.
– Även om själva upplevelserna skiljer sig
en hel del mellan företagen så såg vi att det
också fanns många likheter. Vi inriktar oss
mot samma kundkategori, paketeringen i
form av presentpaketerade upplevelser är
densamma och vi har väldigt lika behov av
bokningssystem. Med bakgrund av dessa och
många andra synergier så kändes sammanslagningen naturlig, säger Rikard Hilding.
Bland upplevelserna är det dock fortfa-

Fakta

Upplevelser Upp & Ner
Historik: Upp & Ner grundades 1991 av
Casbar Andersson och Joakim Hanson. Gick
2010 ihop med sportbilsföretaget L-Event
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rande ballongflygningar som säljer bäst,
tätt följt av sportbilskörningar med Ferrari/Lamborghini.
– Under våren och sommaren har vi
bilkörningar dagligen med allt från Ferrari/Lamborghini till Folkrace och Can
Am Spyder Roadster som är en trehjulig
motorcykel vilken är godkänd att köra på
B-körkort för bil, berättar Rikard Hilding.
På hemsidan skriver ni även att ni utöver
era egna upplevelser även erbjuder ett
antal upplevelser via väl utvalda partners.
Vad innebär det?
– I dagsläget har vi ett tjugotal egna
upplevelser som vi själva arrangerar. Men
för att skapa en ännu attraktivare upplevelseportfölj åt våra kunder så har vi valt
att samarbeta med ett fåtal väl utvalda
partners som är proffs inom sin genre och
precis som vi värdesätter kundnöjdheten
och kvaliteten oerhört högt. Det kan till
exempel vara en spaanläggning, skärgårdskryssningar eller olika typer av middagspaket, säger Rikard Hilding.
Under sommarmånaderna satsar Upp &
Ner mycket på vattenaktiviteter. Water-

och ändrade namn till Upplevelser Upp &
Ner. L-Event finns dock kvar som ett eget
företag.
Omsättning: Cirka 24 miljoner (2011), en
fördubbling mot året innan.

roller är en populär sådan där det gäller
att ta sig från start till mål i en gigantisk
uppblåsbar cylinder som är placerad i
vattnet. För den bad- och flygsugne finns
även Flyboard, vilket är en vattenjetsdriven bräda vars kraft hämtas från en
vattenskoter.
– Med hjälp av gasreglagen styr du sedan trycket på vattentrycket som reglerar
fart, höjd och åt vilket håll du skall fara.
Utföraren kan med hjälp av flyboarden
flyga upp till nio meter upp i luften, snurra och spinna och även köra i och under
vattnet. Upplevelsen är helt unik i sitt slag
och otroligt rolig säger Rikard Hilding.
En annan ny upplevelse för i år är de
uppblåsbara racingbåtarna Thundercats
som körs på en bojad bana och gör 0-40
knop (74 km/h) på under tre sekunder.
Dessutom har man enligt Rikard Hilding
en annan nylanserad nyhet.
– Det är Upp & Ner Deals. Det är ett
specialerbjudande där vi varannan vecka
under 48 timmar rabatterar någon av våra
upplevelser med minst 50 procent, säger
han.

Anställda: Omkring 80 personer under
högsäsong.
Upplevelser i urval: Ballongflygning,
fallskärmshopp, spabehandlingar, kajakturer
och provkör en Ferrari.
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Taggat & klart
Med Add a tags syns
din väska i mängden.
Fästs lätt med slitstark vajer. Överdraget skyddar adresslappen i skrivbar plast.
Många sköna varianter! Fr 59 kr bl a hos
addatag.se

Veckfritt på väg
Packa platt och skrynkelfritt med Sea to
Summits überlätta skjort- och byxvikare
vars meshpaneler låter kläderna andas.
259 kr bl a hos addnature.se

Framtidens kraftverk i fickan
Ladda din telefon eller läsplatta i det fria med Powertrekks bränslecelladdare. Drivs med vätgas och den
teknik som brukades för NASAs månfärder. Aktiveras
med en skvätt vatten. Ca 1 400 kr hos industrialrev.com
fr o m maj. Se powertrekk.se

Miljövänligt kroppskit
Stilrent reseetui i ekobomull med Voyas högklassiga unisexprodukter av ekologisk tång:
schampo, balsam, body wash och lotion. Ca 495
kr bl hos sundloef.com

RES sMART
Lättaste nackkudden
På marknaden är Cocoon
Ultralight U-shaped Air-Core
Pillow. Vridbar ventil gör det
enkelt att anpassa kuddens
stuns! 299 kr hos pickpack.se

Sagolik barnguide
Resebok som trollbinder de
små med kartor, fakta, bilder
och lek! Oliver i Vancouver
av Helena McShane följer
5-åriga Olivers äventyr. Snart
reser han till New York och
Paris. 76 kr, adlibris.se

Hopp för hälsan
Smidig pulshöjare på resan.
Casall har flera fina rep, bl
a denna med stålvajer där
armarna får jobba lite extra.
Fr ca 179 kr i sportbutiker.

Text: PINA NILSON
Foto: Rick Hansson m fl.

Busbra baggage
Samsonite Sammies Dreams är utformade som
gosedjur med blixtlås som
barnahänder lätt greppar.
Mjuka och hårda modeller.
Ca 149-799 kr hos bl a Åhléns City, samsonite.se

Sportur med klass & cred
Sofistikerad, tuff och slitstark är Longines
Admiral med stålboett, krokodilarmband,
silverurtavla, självlysande siffror mm. Vattenskydd till 100 m. Frequent flyers diggar
den röda andra-tidszons visaren Ca 20 900 kr .

Guidehits blir gratisappar
SAS Crew Gudes, där ombordpersonal bjussar på sina
favorittips, finns nu som
appar till New York, Chicago
och London med fler på g.
sas.se/shared/Misc-global/
app/?vst=true

Trendig resetork
Remingtons D0100 är fräck, får plats
i gymväskan eller din carry-on men är
stark som en stor fön. Ca 249 kr hos
Elgiganten, Tretti.se, Åhléns m fl.

Modern galosch
Trä Swims över finskorna
när vädret trilskas. Form och
funktion som platsar i hangbagaget ms.com

Orka utan uttag
Väska och solcellsladdare i ett är Voltaic
Spark! En rejäl solpanel förser dina USBenheter med extra kräm. En timme i solen
ger kraft åt en timmes jobb. 3 199 kr hos
adisgladis.se

Unik parfympåfyllning
Pumpa över din favoritdoft till
Travalos och lämna stora flaskan
hemma. Lätt aluminium,
återvinningsbar, flygplanssäker. Ca 115 kr bl a
hos eleven.se

3-i-1-våg
Undvik överviktsavgifter med Balanzza
TOO, en ny resevåg som även är väckarklocka och ficklampa. Vågen väger 200
g. 279 kr bl a på pickpack.se

Kamouflerat
I Twelve Souths BookBook poserar din iPad
som antiklunta. Tillbakavikta blir skinnpärmarna ett stöd. Handgjord finish. Även för
iPhone, Macbook Pro och Air. Dubbla blixtlås
möjliggör laddning i fodralet. Fr 649 kr bl a
hos macoteket.se

Litterärt läskande
Vattenflaska i rostfritt stål efter
Jack Kerouacs kultroman gör
kulturresenären glad. Ca 110 kr,
ohlssonlohaven.se

Stilfull datorväska
I lyxigt svart eller brunt skinn med smarta
fack, fickor och axelrem från Moods of Norway. Ca 3 499 kr, moodsofnorway.com

Läcker liten ljuskälla
Fäst den på boken och läs lugnt
utan att störa grannen. 12,5 cm
lång i flera färger från IF/Ohlsson
Lohaven. 89 kr hos travelheroes.se

Bästa businessbagen
Ny lättare version med fler fack av Laptop
Briefcase ur Samsonites smarta Laptop
Pillow-serie. Bäddar in datorn och annat
viktigt. Ca 1 799 kr på Åhléns City, samsonite.se

Skrivskyddat
Slimmat fodral i borstad aluminium skyddar iPaden och blir
uppfällt ett tangentbord med svensk fingersättning. Genialt! 649
kr hos kjell.com

Fjäderlätt träning
Crafts succé Featherlight
Jacket finns nu i vässad
design och nya färger.
Sommarjacka åt Sveriges
längdlandslag som även
använder märkets luftiga
capribyxor och Light Tee.
Dam & herr. Ca 800 kr,
craft.se
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Möt sommaren med öppna ögon

Solbrillor med

70-talsinspirerade kattögon med
elegant röd-rosa skiftande ram från
D&G. (3079-1764-8H) Fr 1 200 kr.

Herr

cred & klass

Stilrent och tufft från Burberry.
Brunt med diskret, effektful randning i vinrött. (4112 3224_8G)

Smäckra, avlånga glas från
Persol, med skön grön detalj.
Fr 1 500 kr. (2408S 1021_31)

50-tals inspirerat med fräck, aktuell mix av metall och ultralätt
plast från Prada 1 900 kr. (51O
GAS-3O1)

Tidlös stil med nutida detaljer i
tinningen och på skalmen.
Fr 1500 kr. Persol Roadster.
(3018S 95_31)

Evigt coola och unga. Ray-ban
Wayfarers finns nu i nya färger,
mönster och limited editions.
Fr 1 000 kr. (2140 1091_51)

Klassisk aviator-modell med
Burberrys ikoniska mönster
på skalmen. Fr 1 500 kr. (3055
1057_87)

Ny, snygg och häftig modell ur
Ray-Bans Tech-serie. Fr 1 400 kr.
(8310 004_82)

Gracila pilotbrillor för henne i
diskret nude från Burberry.
Fr 1 200kr. (3053 1129_3D)

70-tal för 2000-talet från D&G.
För den som vill synas!
Fr 1 000 kr. (8093-1985_13)

Tidlöst feminint från Rodenstock.
Fina silverdetaljer i tinningen.
1 595 kr. (3239D)

Smäckra metallbågar med skira
emaljdetaljer. Ekberg från Odd
Molly. 1 490 kr.

Originell upp-och-ned-vänd
halvram från Vogue. Tjusig detalj
i tinningen. Fr 900 kr. (3787SB
811_13)

Retro med mjuka linjer och
kurvor från Miu Miu. Fr 1 300 kr.
(01N HAN-2Z1)

Text: PINA NILSON

Unisex

Sportiga citybågar med wraparound-look från Prada Linea
Rossa. Fr 1 300 kr. (02N 7YO-5I1)

DAM

Obs! De flesta av solglasögonen finns i flera
olika färgställningar. Köps i varuhus, hos optiker m fl. Modellnr inom parentes.
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Ray-Ban Wayfarers med mönster likt en
Mondrian-tavla. Fr 1 000 kr.
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fokus Juridik

Kan du din IT-rätt?
IT-rätt är något som alla företag bör ha koll på. Det
anser advokat Jonas Rogberg på advokatbyrån
Ekenberg & Andersson. Här förklarar han begreppet
och vad man som företagare ska tänka på.
TEXT SARA PALMQUIST


Vad är IT-rätt?
– IT-rätten omfattar samtliga juridiska
frågor som IT-användningen i samhället
väcker och utgår alltså till skillnad från mer
traditionella rättsområden som till exempel
processrätt, fastighetsrätt och arbetsrätt
inte från ett visst lagstiftningskomplex. Det
innebär att begreppet IT-rätt innefattar
juridiska frågeställningar från ett flertal olika
traditionella rättsområden.
Vilka områden inkluderas i benämningen IT-rätt?
– I och med den kontinuerligt ökande och
alltmer komplexa användningen av IT-system i alla delar av samhället finns det egentligen ingen bortre gräns för vilka juridiska
områden som kan komma att innefattas i
begreppet IT-rätt. Några viktiga exempel är
dock förvaltningsrätt, avtalsrätt, tryckfrihetsrätt och immaterialrätt.
Hur länge har IT-rätt funnits
som rättsområde?
– IT-rätt har funnits så länge som IT-system
har använts i samhället. IT-rättens betydelse
har naturligtvis också ökat i samma takt som
användningen av IT-system.
Vad innebär följande…
Elektronisk handel: Elektronisk handel
betecknar den situation då ett företag eller
en konsument säljer, köper eller byter en
produkt, tjänst eller information via ett
datornätverk. Här kan det uppstå ett flertal
olika juridiska frågor. Exempelvis när ingås
avtal, vilka avtalsvillkor gäller och hur hanteras personuppgifter?

Fakta
Att tänka på vid systemleveransavtal - Eva Fredrikson på advokatfirman Vinge tipsar
- Acceptera inte okritiskt leverantörens
avtalsförslag utan se till att det är anpassat för den aktuella situationen och att
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Eva Fredrikson
Vinge.

Upphovsrätt: Upphovsrätten reglerar de
olika rättsliga skydd en person som skapat
ett verk av tillräcklig särprägel har i förhållande till rätten att bestämma hur verket får
användas.
Skydd för personuppgifter: Personuppgiftslagen är en lagstiftning som har omfattande konsekvenser för hur man kan hantera
personrelaterad information men som förhållandevis få faktiskt efterlever. Särskilt då
i relation till IT-lagrad information. Många
känner helt enkelt inte till varken vilka krav
som ställs eller riskerna med att inte sätta sig
in i frågorna och anpassa sin informationshantering därefter.
Vilka råd vill du ge företagare?
– Företagande handlar om att bygga en framgångsrik verksamhet vilket i sin tur innebär
att man måste göra bra affärer. En bra affär
innebär naturligtvis att man tjänar pengar
men det finns också andra komponenter, inte
minst den juridiska. Ett avtal som genererar
en viss marginal är inte särskilt bra om det
samtidigt innebär att man omedvetet bygger
in framtida tvistefrågor eller helt enkelt
inte reglerar hur affären ska gå till vilket
är vanligare än man skulle vilja tro. Det är
mycket vanligt i IT-relaterade sammanhang
att det uppstår tvister kring vad som ingår i
en ursprunglig beställning eller ett projekt
och vad som är en tilläggsbeställning. Därför
är det mycket viktigt att man specificerar
noggrant vad det är som ska levereras.
– Oavsett om det gäller leveransavtal, utveckling, elektronisk handel, programvarulicenser eller något annat måste den

Jonas Rogberg

”

IT-rättens betydelse
har naturligtvis också
ökat i samma takt som
användningen av ITsystem.”

grundläggande inställningen vara att det inte
får slarvas med hur affären tänkts igenom.
Har man tagit höjd för risken att något går
fel? Har man ärligt frågat sig ”vad händer
om?” Om man inte med säkerhet kan besvara
dessa frågor - har man då rådfrågat någon
med kompetens inom området att kontrollera saken? Visst är det viktigt att ibland
”klippa till” i affärssammanhang men om
man inte vill förlita sig helt på turen så bygger eventuell framgång alltid på att man har
tillräcklig kunskap för att kunna bedöma
riskerna i förhållande till fördelarna. När det
gäller IT-rätt blir detta om möjligt än viktigare eftersom de juridiska förutsättningarna
förändras i takt med att nya IT-system och
lösningar blir alltmer komplexa.

det inte är alltför ensidigt till leverantö-

ringar under projektets gång.

rens förmån.

- Hur ska leveransen testas för att identifiera eventuella fel och hur ska den sedan
accepteras?

- Avtalet ska tydligt reglera vad som ska
levereras, när och till viket pris, men även
lämpliga påföljder, t.ex. viten, om leverans inte sker i tid eller om det uppstår
andra problem i projektet.
- Kom överens om hur ni hanterar änd-

- Vilka rättigheter får kunden till det som
levereras och vilka servicenivåer för att
åtgärda fel och uppgradera systemet
efter leveransen?

Barn som köps och säljs. Barn som utnyttjas sexuellt. Varje dag. Över hela världen. Organisationen
ECPAT arbetar mot alla former av barnsexhandel,
och allt började med en liten flickas tragiska död.
Text: Sara Palmquist
FOTO: Barbro Paulsson
Den filippinska flickan Rosario Baluyot dog på
grund av en massagestav som en österrikisk turist förde upp i hennes underliv innan han våldtog henne. Staven fastnade i hennes livmoder
och eftersom hon var för rädd för att våga söka
hjälp försökte hon få ut den själv. Det gick inte,
istället förstörde staven hennes organ inifrån
och till slut kunde hon varken gå eller stå. Först
efter några månader förbarmade sig en vuxen
över henne och körde henne i en skottkärra till
sjukhus. Men det var försent. Rosario Baluyot
opererades men dog några timmar senare Hon
blev bara elva år.
Den här fruktansvärda händelsen inträffade
1987 och var en bidragande faktor till att ECPAT
grundades med syfte att arbeta mot alla former
av barnsexhandel, det vill säga barnpornografi,
barnsexturism och trafficking av barn i sexuella
syften. ECPAT har ett nära samarbete med
bland annat polis, researrangörer, internetleverantörer och bank- och finansvärlden.
– När det gäller exempelvis resebranschen
så är barnsexhandel starkt kopplat till deras
verksamhet. Många resmål är mötesplats för offer, förövare och profitörer. Det är inte hallickar
i svensk traditionell bemärkelse utan snarare
organiserad brottslighet. Därför är det oerhört
viktigt att reseföretagens anställda får utbildning om denna kriminella verksamhet samt om
hur de ska agera om de ser ett misstänkt brott,
kunskap som de sin tur sedan kan sprida vidare.
För ju fler vi är desto mer kan vi göra, säger
Helena Karlén, generalsekreterare för ECPAT
Sverige.
En stor del av ECPAT:s arbete handlar om att
sprida kunskap och få upp människors ögon
för problematiken kring sexhandeln med barn.
För det är först när man känner till den och

Fakta
ECPAT
- Grundades 1990 i Thailand. ECPAT Sverige ser
dagens ljus 1996.
- Arbetar mot alla former av barnsexhandel,
såsom barnpornografi, barnsexturism och trafficking av barn i sexuella syften.
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framförallt vågar se den som man har möjlighet
att agera.
– Runt en miljon barn dras in i sexhandeln
varje år enligt FN-källor. Totalt uppskattas cirka
tio miljoner barn vara involverade. Och jag
säger uppskattas eftersom det inte finns några
tillförlitliga exakta siffror. Det handlar ju många
gånger om gatubarn som myndigheterna inte
ens vet om finns, så mörkertalet är antagligen
jättestort. Inte ens här i Sverige vet vi exakt hur
många barn det rör sig om som drabbas, säger
Helena Karlén.
Enligt FN är sexhandeln världens tredje mest
lukrativa bransch näst efter droger och vapen.
Och en ständigt växande sådan i takt med att vi
reser allt mer och längre bort samt har tillgång
till internet. För många förövare börjar det just
på nätet. På webbsidor som visar barnpornografiska bilder.
– När de har sett sig mätt på övergreppsbilderna som erbjuds på internet vill de kanske ha
mer och gå längre. Det gäller naturligtvis inte
alla men alltför många förövare. ECPAT har ett
pågående samarbete med internetleverantörer
för att blockera sidor med barnpornografiskt
material, säger Helena Karlén.
Sedan några år tillbaka samarbetar även
ECPAT och polisen med bankväsendet. Detta
för att kunna förhindra och försvåra transaktioner för övergreppsbilder på barn och därmed
försvåra deras verksamhet. Och även om allt
fler företag och branscher engagerar sig mot
barnsexhandeln så krävs det enligt Helena Karlén ännu mer resurser, inte minst från polisens
sida.
– De poliser som får ta hand om sådana här
brott är helt enkelt alldeles för få för att hinna
granska alla övergreppsbilder och filmer som

- Drottning Silvia är beskyddare för ECPAT
Sverige
Det kan du göra för att hjälpa till:
-Anmäl misstänkt barnsexhandel. Kontakta
polisen, ECPAT och/eller researrangören om du
är utomlands.
- Välj en researrangör som tillämpar Uppförandekoden mot barnsexturism.

beslagtas. Och detta innebär att är det många
offer som aldrig blir identifierade och hjälpta,
säger hon.
Men det finns också andra orsaker till att de
utsatta barnen inte kan identifieras. För även
om förövaren kanske är svensk så är offren
många gånger barn från andra länder. Skyddslösa barn som utnyttjas av utländska turister.
Varje år begås uppskattningsvis mellan 3000
och 5000 sexualbrott mot barn utomlands där
förövaren är svensk. Trots det är det färre än
handfull av dessa som har dömts de senaste 50
åren. En av orsakerna är att det kommer in för
få anmälningar.
– Många människor avstår från att anmäla på
grund av okunskap och osäkerhet. De vet inte
vad de ska göra eller vem de ska anmäla till. Vår
uppmaning är ändå att göra någonting. Man kan
anmäla hos den lokala polisstationen eller berätta för resepersonalen på plats som förhoppningsvis har fått kunskap genom oss och vet hur
de ska agera. ECPAT har nyligen även tagit fram
en app som gör att man kan anmäla misstänkt
sexualbrott direkt till oss via mobiltelefonen.
Alternativt kan man alltid anmäla till vår Hotline, www.ecpathotline.se. Vi får helt enkelt inte
blunda när vi ser att barn utnyttjas och far illa,
säger Helena Karlén.
Elvaåriga Rosario Baluyot
dog på grund
av att ingen
vuxen ville,
orkade eller
vågade se. Låt
det inte hända
igen.

- Fråga din bank om den deltar i Finanskoalitionen mot barnpornografi.
- Testa om din Internetleverantör blockerar
sidor med barnpornografi
- Ladda ner mobilappen mot barnsexhandel på
ECPAT:s hemsida.
- Bli stödmedlem (se mer på hemsidan).
För mer information: www.ecpat.se

FOTO: Monica Dahlström_lannes

fokus Fastighet

RM Estate
Report
RMEstate fortsätter med att hålla Er läsare uppdaterade och
informerade om den Svenska fastighetsmarknaden. Ni kommer
också att kunna mejla med oss på RMEstate om ni har frågor
eller funderingar kring de ämnen vi tar upp i denna tidning.
Kommersiella Fastigheter
Förgående år har varit händelserikt med
många transaktioner i Sverige- här kommer
listan över de största nettoköparna under
2011 (Listan är baserad på genomförda
transaktioner över 100 miljoner kronor).
1. AMF Fastigheter
2. Rikshem
3. Hemfosa Fastigheter
4. Diös
5. Grosvenor m.fl.
6. Balder
7. AFA
8. Lilium
9. KLP
10. Sagax

7,3 miljarder kr
6,8 miljarde kr
6,0 miljarder kr
5,8 miljarder kr
2,4 miljarder kr
2,2 miljarder kr
1,6 miljarder kr
1,4 miljarder kr
1,1 miljarder kr
0,9 miljarder kr

Förra året minskade utlänska aktörers
transaktioner i Sverige med 25 %. På de fyra
översta placeringarna finner vi Svenska aktörer, först på femte plats hittar vi en internationell aktör med en köpvolym om knappt
en tredjedel av den som ligger på första
plats. Det är också listans enda internationella aktör. Internationellt finns det en stark
tilltro på Norden och dess tillväxt som går
bättre än övriga Europa finansiellt. Störst
fokus ligger på Stockholm och dess framtida
utveckling som går väldigt starkt framåt.
Nyligen hamnade Stockholm på femte plats
när europeiska städer betygsätts för sitt fastighetsklimat. Det visar 2012 års upplaga av
Emerging Trends in Real Estate Europe. Totalavkastningen på fastighetsinvesteringar i
Sverige uppgick till 10,2% under 2011. I topp
ligger Stockholm på 12,3%. Prognosen talar
sitt tydliga språk och vi väntar med spänning
på vad framtiden skall utvisa.
Bostadsmarknaden
Rekordmånga mäklare varnades under 2011.
Totalt var det 87 st mäklare jämfört med 59
st under 2010. Enligt fastighetsmäklarnämnden (FMN) så beror detta till största del på
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att många mäklare använder sig av lockpriser
vilket har fått många spekulanter att tröttna.
Enligt marknadsföringslagen ska marknadsföringen stämma överens med god marknadsföringssed. En mäklare har således ett ansvar
för att marknadsföringen inte är vilseledande,
vilket även omfattar ett objekts värde.
Socialdemokraterna anmäler Stockholms
Stads i jätteaffärer där tre kommunala bostadsbolag säljer 2882 lägenheter. Socialdemokraterna menar att handläggningen har
skett i de tre bolagsstyrelserna på mindre än
en vecka. Socialdemokraterna menar också
att informationen kring hur värderingarna
har genomförts har varit bristfällig. Enligt
Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd i
Stockholms Stad så finns det risk att processen har gått för fort och att man åter igen
”rear ut” Stockholmarnas egendom till ett
alltför lågt pris.

Övrigt
Den nya plan- och bygglagen kräver certifierade kontrollansvariga vid bygg-, rivningseller markåtgärder. Idag finns det för få
certifierade, och Fastighetsägarna varnar nu
för att reglerna kan innebära stora problem
vid genomförandet av framtida byggnationer. När den nya plan- och bygglagen trädde
i kraft 2 maj 2011 ersattes kravet på en kvalitetsansvarig med en kontrollansvarig, som
nu också ska vara certifierad. Boverket gick
före jul ut med en varning att det behövs fler
certifierade kontrollansvariga, 4000-8000
behövs och det finns idag 700 st. Utöver
dessa finns ca 2000 kvalitetsansvariga, enligt
gamla PBL. Vi får väl hopas att detta inte
stoppar upp bygg processen som behövs för
storstäderna då tillväxten överträffar nyproduktionen av bostäder.
Vi ses i nästa nummer av Gate Report och till dess
önskar vi Er en ”Trevlig Resa”.
Skribent: André Ringkvist, Investment Manager för
RM Estate Fastigheter AB. info@rmestate.se

Allt är guld
som glimmar
Gate Report träffade världens tredje största guldproducent
och samtalade om guld som valuta, gruvorna som
producerar guldet och hållbart guld.
Reportage/Foto: Patrick Clinton

G

uld har i alla tider fascinerat människan Ingen ädelmetall är
kanske så mytomspunnen som
guld. Men guld är också en viktig
ädelmetall bland världsvalutorna och på den
finansiella marknaden. AngloGold Ashanti är
världens tredje största guldproducent. Företaget
har sitt huvudsäte i Johannesburg, Sydafrika.
Företaget har verksamhet i tio lander, och over
60.000 anställda och utforskar nya möjliga
projekt i hela världen. Under 2010 producerade
AGA 4.52M oz guld, och generade 5.3 miljarder
dollar inkomst av guld. Gate Report hade möjligheten att träffa Alan Fine som är public affairs
manager för AngloGold Ashanti.
Om guld vore en global valuta,
skulle det bidra till en mer
stabil finansiell marknad?
– Absolut, faktum är att guld alltid haft
en roll som en säker tillgång. Guld har ett
värde som inte påverkas av inflationer eller
politik, det är stabilt. Guldutvinningen är
visserligen väldigt komplex, det innebär
både risker och möjligheter.
Ni har en av världens djupaste
gruvor, Mponeng Mine, som i
dagsläget 3 400 meter under
jord. Varför fortsätter ni att
gräva djupare?
– För att det finns guld där. Många av de
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grundare delarna av malmkropparna har
varit, eller är i närheten av att vara uttömt.
Kommer det någonsin finnas
gruvor som är verksamma med
enbart teknisk hjälp?
– Jag vet inte om det någonsin kommer
att finnas. Men faktum är att vi tillsammans
med andra företag och forskarinstitutioner
utvecklar en ny teknik när det gäller arbete
i riktigt djupa gruvor. Senaste århundradet
har inte arbetsmetoderna utvecklats så
mycket, vårt mål är att finna ett system som
är mer automatiserat och som innebär mindre intensivt arbete. Det här behövs för att
göra arbetet mer säkert. Om vi lyckas hitta
en lösning så kommer guldbranschen att ta
ett stort steg framåt.

som underlättar vårt arbetssätt. Vi hoppas
även att vi etablerat oss på platser som
Kongo, Colombia och Mellanöstern, men
även att vi utvecklat de verksamheter vi
redan nu har runt om i världen. Vi hoppas
också att vi har bidragit till att förbättra vårt
hållbarhetsarbete inom områdena hälsa,
säkerhet och miljö.

Två av era leverantörer är
svenska, Atlas Copco och Sandvik. Är det en tillfällighet
att två ledande leverantörer
inom gruvindustri är svenska?
– Sverige är utan tvekan ledande och
experter inom teknologin och tillverkning.
Det har gjort att just de här två företagen är
leverantörer till vår verksamhet.
Hur tror du att er verksamhet
kommer se ut om tio å?
– Förhoppningsvis har vi en ny teknologi

Alan Fine

GATE REPORT #01/12

35

Stadsmode
Foto: Patrick Clinton

Tröja: Cremieux
Jacka: Hackett / Aston Martin racing

Kavaj: Altea
Skjorta: Canali
Byxa: Mason`s
Glasögon: Hugo Boss

Catarina:
Kavaj: Michael Kors
Klänning: Altea
Scarf: Givenchy
Crister:
Kavaj: Canali
Skjorta: Stenströms
Byxa: Corneliani
Sneakers: Polo Ralph Lauren
Champagne Deutz

Catarina:
Klänning: Hugo Boss
Scarf: Missoni
Sko: Giorgio Armani
Crister:
Kavaj: Canali
Skjorta: Stenströms
Byxa: Corneliani
Pouchette Eton

Jeans: Armani Jeans
Blus: Altea
Kavaj: Polo Ralph Lauren
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Crister:
Tröja:
Polo Ralph Lauren
Shorts: Hackett
Catarina:
Blus: Altea
Jeans: Armani Jeans
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Pengar behövs för
att bärga skatt
Text: Malin Ljung
Foto: Ingemar Lundgren,Ocean Discovery
Patrick Clinton

F

ör 448 år sedan, den 30 maj 1564,
utspelade sig en av tidernas blodigaste fighter på Östersjön, norr
om Öland. Det kom att kallas för
det första slaget vid Ölands norra udde. En
uppgörelse där svenska och dansk-lybska
flotta gjorde upp om handelstrafiken på
Östersjön.
Det var det svenska amiralskeppet Mars,
med amiral Jakob Bagge som befälhavare,
som hade täten för den svenska styrkan på
34 skepp i varierande storlekar och med
sammanlagt 5 100 soldater.
Morgonen den 30 maj stötte de på den
dansk-lybska flottan och striderna tog fart.
Ett dygn senare vände vinden och svenskarna kunde inte längre mota bort fienden.
Sammanfattningsvis så kunde två dansk-lybska skepp lägga sig jämsides med Mars varpå
en hård och blodig närstrid utspelade sig för
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att fienden inte skulle kunna gå ombord.
Det lybska folket skjöt då fyrbollar mot
amiralskeppet, varav en olyckligt träffade
en kruttunna som sprängdes. Elden spred
sig och amiral Bagge lät sig överföras till
ett lybskt skepp som fånge. Lybska soldater
skickades ombord på Mars för att ta det i
besittning, men strax därpå sprängdes Mars
och sjönk. Med i djupet följde uppskattningsvis 1 000-1 400 soldater, 107 kanoner,
200 000 silvermynt och 2 000 guldmynt.
Jakob Bagge satt fängslad i Köpenhamn
tills det nordiska sjuårskriget slut 1571. Det
kunde ha varit slutet på en historisk händelse. Men många har under årens lopp, och
framförallt sedan Anders Franzén återfann
skeppet Vasa, försökt lokalisera Mars då det
anses vara det vrak med störst värde i svensk
historia.
Några som ingår i klanen vi-vill-finna-Mars

är gänget bakom Ocean Discovery. Framförallt urtrion Richard Lundgren, Ingemar
Lundgren och Fredrik Skogh från Västervik.
De gjorde sitt första seriösa försök att finna
Mars för 18 år sedan.
Dykning har de alla hållit på med mer eller
mindre för alltid. Kärleken för skepp, och
speciellt vrak, stod deras första kontakt med
Vasa för. Drömmen om att själva finna ett
sådant vrak på havets botten närdes när de
synade Anders Franzéns vrakkarta och fick
kännedom om Mars existens på havsbotten.
Under årens gång har de som sagt inte funnit Mars, men däremot över 100 andra vrak.
– Varje år som vi sökt och inte hittat Mars
har varit värdefulla för då har vi åtminstone
vetat var det inte legat, säger Richard.
Vi sitter i en deras förråd i Västerviks
hamn och lokalen ser ut som en dykares
dröm. Överallt finns mängder av utrustning

”Varje å r som vi sökt och inte hittat Mars har
varit värdefulla för då har vi å tminstone
vetat var det inte legat”
som är behjälplig när man ska scanna av vad
som finns långt under ytan.
Samtidigt ska man ha i åtanke att de
startade sin karriär som vrakletare med en
liten Busterbåt på 4,5 meter, inte det mest
lämpliga havsfordonet för sådana uppdrag.
Under årens gång har de bytt upp sig – sonar, robotar undervattenskameror och dykutbildningar har lagts till och de har ägnat
varje sommar tills havs i jakten på att finna

drömvraket. Detta har dessutom finansierats
ur egen ficka.
– Alla som har hört vad vi gör tycker att vi
är tokiga och galna, berättar Richard.
Tokiga eller ej, de hävdar att det är envishet och vilja som drivit dem genom alla åren.
Förra sommaren gav det äntligen resultat.
De hade sökt av området under så många
år och inte funnit Mars, därför beslutade de
sig för att gå tillbaka till där de startade. Och

början av förra sommaren fick de upp en
sonarbild på skärmen som såg ut exakt som
de fantiserat om att Mars skulle kunna se ut
om de skulle finna den.
Fredrik, Richard och Ingemar gjorde sig
redo att dyka ner.
– Vår plan var att gå ner och dokumentera, hålla oss tillsammans, berättar Fredrik
samtidigt som han skrattar och skakar på
huvudet.
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”Vi har funnit skelettdelar och höftben,
vissa ser helt avhuggna ut, raka kap”
Planen var god, men när de kom ner på
75 meters djup uppenbarade sig något de
beskriver som en stor brädhög.
– Trävraket tornade upp sig, det var så
enormt, berättar Fredrik.
Richard uppskattar att de tog dem tio
minuter att ta sig runt aktern, intrycken var
många.
– Efter en stund började vi se detaljerna
och helt plötsligt såg jag en kanon och
började gorma ”det är en kanon”. Samtidigt
hörde jag de andra två som också skrek att
de såg kanoner, men de kollade åt olika håll.
Det var kanoner överallt, vilket inte var så
konstigt då det på Mars fanns 107 kanoner
när det sjönk. Det var alltså ett tecken på att
de funnit det de alltid letat efter.
– När jag borstade av en av kanonerna så
såg jag Vasaättens sköld och då visste jag
att vi åtminstone funnit ett skepp från sent
1500-tal, berättar Richard.
De dök vidare och hittade flera bronskanoner, sådana som gjordes när Gustav Vasa
smält ner kyrkklockor. På den fanns en latinsk sifferserie, ett id-nummer som blev det
avgörande beviset. Kanonen finns nämligen
dokumenterad i ett register, där det finns information om när den gjordes, var och vilket
skepp den sedan lastades ombord på.
Det var Mars.
De beslutade de sig för att inte säga något
till någon utanför teamet, inte ens sina respektive. Detta på grund av att de var tvungna

Fakta
OCEAN DISCOVERY
Besättning: Fredrik Skogh, Anton Petersson,
Ingemar Lundgren, Richard Lundgren, Christoffer
Modig samt skepps/skyddshunden REX.
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att ha möte på riksantikvarieämbetet för
att rapportera sitt fynd och därmed göra
anspråk på att det var de som funnit ett av
tidernas mest eftersökta vrak.
Väl på mötet frågade de försiktigt vad som
skulle hända om de råkat hitta ett riktigt
gammalt skepp och liknande, hur rutinerna
såg ut. Till slut tog de beslutet att visa filmerna från deras dyk och inom loppet av två
timmar hade det utlysts ankring-, dyk-, fiskeoch ekolodsförbud i vattnet vid Mars.
Gänget bakom Ocean Discovery har fått
tillstånd att fortsätta undersöka området.
Denna sommar går arbetet ut på att fortsätta
undersöka vrakplatsen, dokumentera fynden
och även att spela in material till en kommande 3D film som produceras i samarbete
med Deep Sea Production och Scandinature.
Filmen är baserad på Mars och även skeppet
Svärdet som sjönk vid Ölands södra udde år
1676 vid ett slag mot dansk-holländsk flotta.
En av de vanligaste följdfrågorna killarna
får när de berättar om Mars och dess historia är om de funnit någon skatt på havsbotten.
– Det är lite som att uttrycket ”man inte ser
skogen för alla träd” när man väl är där nere.
Nu börjar vi se mer småföremål, men vi har
inte hittat någon skatt än, säger Fredrik.
Däremot har de funnit skelettdelar. Det får
inte glömmas att Mars vrakplats inte bara är
ett sänkt skepp, det är även en enorm massgrav då det beräknas ha tagit med sig 1 000-1

400 man ner i djupet.
– Vi har funnit skelettdelar och höftben,
vissa ser helt avhuggna ut, raka kap. De
vittnar om att de sista timmarna ombord på
Mars var fruktansvärda. Vi känner en stor
respekt och vördnad när vi är där nere, säger
Richard.
Det är också den humana delen som gör
att de gärna ser att Mars bärgas och får ett
eget museum i framtiden. Det är dock en
stor process och frågan är om svenska staten
kommer att gå in och finansiera det hela.
– När Anders Franzén återfann Vasa var
staten ointresserade av att lägga en enda
krona på bärgningen, det finansierades av
privata investerare som gick in och betalade
för det. Det var först när den låg på varv som
staten började betala för konserveringen,
säger Richard.
– Det gäller att inte sluta arbeta, vi måste
tänka på det enorma kulturhistoriska värdet
och på soldaterna som ligger där nere. Vi
har gjort otroligt mycket gratis och lagt ut
nästan 20 år och mångmiljonbelopp för att
finna Mars, det hade inte hittats om inte vi
gjort det vi gjort. Staten borde ta sitt ansvar
nu, säger Fredrik.
– Och om inte staten hjälper till borde
svenskt näringsliv vara intresserade av att
sträcka ut en hand. Det är jätteviktigt för
Sverige, det går att skapa en ny världsutställning, säger Richard.

Grundades: 1999.
Utrustning: Båten SunSeeker ”Manhattan
64’ ” , sökutrustning på båten: Multibeam EM
2040 Kongsberg, Sidescan Sonar Klein 5000,
undervattens robot (ROV) Ocean Modells V8 Sii,
navigationsutrustning Simrad,

Utrustning dykning: Dräkter DUI, värmeunderställ från SANTI, Rebreather (slutet
återandningssystem) JJCCR, Halcyon kompletta
dyksystem.
Hemsida: www.oceandiscovery.org

Jag hade tre må l med
den här boken

Han är MTG-chefen som
skrivit en bok om korrupta män
i 1980-talets Sverige – Gate Report har träffat Robert Kviby.
Text: Sara Palmquist
FOTO: Charlie Bennet
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”Hallickar och prostituerade var
inte direkt prio ett för polisen
efter Palmemordet.”

R

obert Kviby skrev sitt första
bokmanus som 18-åring. Han
skickade in manuset till ett förlag
och blev refuserad, något han i
dag har viss förståelse för, ja till
och med är tacksam över.
– Jag minns inte exakt vad boken handlade
om mer än att det var en märklig historia
som fick titeln Medarbetarna. Så här i efterhand är jag rätt glad att det inte blev min debutroman, säger Robert Kviby och skrattar.
Debutromanen blev istället De Korrupta
som utkom tidigare i år. Handlingen utspelar
sig i Stockholm 1989 och huvudperson är
kriminalreportern Annie Lander som skriver
en artikelserie om flera olösta mord på prostituerade. Hon upptäcker snart att det finns
kopplingar mellan morden och en exklusiv
herrklubb. Annies jakt på sanningen får dock
ödesdigra konsekvenser då hon en dag förvinner spårlöst. Hennes man Max beslutar
sig för att ta upp jakten på de skyldiga, de
korrupta.
När Robert Kviby skulle skapa sin romans
kvinnliga hjälte hade han sin flickvän som
förebild.
– Min tjej är en person som vågar stå upp
för saker och säga ifrån när hon tycker något
är fel. Hon har moral, medkänsla och mod
- egenskaper som jag gav Annie Lander.
Många gånger under skrivandet stannade

Fakta
Robert Kviby
Född: 35 år (född 1976)
Bor: Stockholm
Familj: Flickvän
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jag upp och tänkte ”hur skulle hon ha agerat
i den här situationen?”. För Annie Lander
är ingen superhjälte á la Laura Croft utan
en vanlig människa som gör det hon tror är
rätt, även om hon kan råka i trubbel av det,
säger han.
I sin research till boken läste Robert Kviby
böcker om prostitution, Palmemordet, Geijeraffären och inte minst Anette Kullenbergs
böcker om den svenska överklassen.
– Jag ville ha alla fakta rätt eftersom det
ska finnas en trovärdighet i boken även om
jag sedan fantiserat ihop en story. Dessutom
är det en intressant att läsa om denna epok
i svensk historia. Sveriges statsminister
skjuts och den största svenska polisinsatsen i
modern tid drar igång i jakten på mördaren,
vilket i sin tur bidrog till att många andra
kriminella grupper fick större svängrum. Jag
menar, hallickar och prostituerade var inte
direkt prio ett för polisen efter Palmemordet, säger Robert Kviby.
Det tog drygt två år för Robert Kviby att
skriva De korrupta. Disciplin och fokus var
ledorden när han efter arbetsdagarna på
MTG Radio satte sig framför datorn och
skrev långt in på nätterna.
– Jag hade som krav på mig själv att jag
skulle skriva minst 1500 ord om dagen, vilket
inte alltid var det jag kände för när jag kom
hem efter jobbet och hellre ville se en film

Yrke: Författare och vd för MTG Radio
Aktuell med: Debutromanen De Korrupta
Favoritförfattare: Ernest Hemingway. ”Jag
gillar hans sätt att skriva, att man inte behöver
förtydliga allting utan låta läsaren känna själv. ”
Motto: Att ha roligt

eller gå ut med vännerna och ta en öl. Men
samtidigt kände jag att om jag inte skriver
den här boken nu så kommer jag aldrig göra
det, så jag hade inget val egentligen, säger
han och skrattar.
Och alla sena nätter och helger framför datorn har inte avskräckt honom från att fortsätta skriva, snarare tvärtom. Han skriver
redan på en uppföljare, en än så länge titellös
bok som ska vara klar sommaren 2013. Ja
och så finns det ju långtgående planer på att
göra film av De Korrupta också, något som
Robert Kviby hade i tankarna redan när han
började skriva boken.
– Jag hade tre mål med den här boken – att
bli klar med den, att få den översatt till andra
språk samt att den skulle bli film. Och som
det ser ut nu så verkar jag kunna bocka av
alla tre. Fast just filmbiten lägger jag mig
inte i så mycket, den finns det andra som
sköter bättre. Men det vore ju inte helt fel
om Daniel Alfredsson stod för regin, säger
han och ler.
Robert Kvibys råd till alla
som vill skriva en bok
”Disciplin före inspiration. Det är inte
varje dag man känner sig inspirerad men
man måste ändå sätta sig ner och skriva. Ofta
kommer inspirationen efter ett tag. Ett bra
sätt är att som jag bestämma sig för ett antal
ord som man ska skriva varje dag. ”

Fokus Företag

Gothia Towers expanderar – vill bli Europas
största mötesplats
Lyxhotell, tre våningar spaavdelning, nya möteslokaler och
renoverade mässhallar - det är några av nyheterna när Gothia Towers i Göteborg nu expanderar. Målet med miljardsatsningen är att bli en av Europas största mötesplatser.
Text: Sara Palmquist

ceptet. Förutom flera hundra nya hotellrum
bygger vi även nya mötes- och konferenslokaler samt renoverar mässhallarna för att göra
dem mer komfortabla, säger Carin Kindbom.
Hon poängterar dock att tanken inte är att
ta gäster från andra hotell i staden utan att
locka dit nya besökare som annars kanske inte
hade valt att resa just till Göteborg.
– Genom att utveckla och förstärka vårt
koncept hoppas vi bland annat att fler internationella gäster får upp ögonen för oss och
väljer att lägga sina möten och konferenser
här. Och vi vet att potentialen finns. 2010 var
exempelvis ett fantastiskt år för oss då antalet
utländska besökare ökade med tjugo procent,
säger Carin Kindbom.

Från restaurang Heaven 23 högst upp i ett
av Gothia Towers två torn har man en fantastisk utsikt över Göteborg. Fast bättre än så
ska den bli. Inom de närmsta åren ska de två
tornen nämligen bli tre till antalet. Och det
är inget litet torn som planeras, utan ett 100
meter högt sådant med 29 våningar och 450
fyrstjärniga hotellrum. Dessutom ska mittentornet byggas på med sex våningar. Där
ska det bli 50 hotellrum i lyxklass samt en
stor hälsoavdelning med gym, bastu och en
pool med glasbotten som ska gå rakt ut från
hotellet så man kan se marken långt under
sig när man simmar.

Fakta
Carin Kindbom
Namn: Carin Kindbom
Ålder: 43 år (född 1968)
Familj: Sambo
Yrke: VD för Gothia Towers och Svenska
Mässan
Bor: Västra Frölunda i Göteborg
Motto: ”Fokusera på lösningar och möjligheter både privat och professionellt”
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– Det är ett stort projekt men ett mycket
genomtänkt sådant. Genom att expandera
verksamheten blir vi en ännu större spelare
i mötesbranschen, säger Carin Kindbom, vd
för Gothia Towers och Svenska mässan.
En större spelare i mötesbranschen
innebär kort och gott att man också blir den
största helhetsintegrerade mötesplatsen i
en europeisk storstad med hotell, mässa och
restaurang under samma tak.
– Vi arbetar med att utveckla hela kon-

Gothia Towers &
Svenska Mässan
Gothia Towers & Svenska Mässan är en
mötesplats med hotell, restauranger och
mäss- och möteslokaler under samma tak.
Besökare: 2011 hade man cirka 1,2 miljoner besökare, varav knappt 300 000
var hotellgäster.
Omsättning: Runt 800 miljoner kronor
(2011).

Gothia Towers har runt 1,2 miljoner besökare här varje år, varav närmare 300 000 är
hotellgäster. Carin Kindbom tog över som
vd här för knappt två år sedan, och kom då
närmast från språkreseföretaget STS.
– Min roll som vd för STS var lite liknande
den jag har nu, på så sätt att det också handlade om att jobba med människor och att sälja
upplevelser och destinationer. Vi arbetade då
med 20 marknader och att locka människor
ut från sitt respektive hemland till andra
länder. Nu vill jag ha folk från hela världen till
Göteborg. Samma sak men helt annorlunda
alltså, säger Carin Kindbom och skrattar.

Utbyggnad: Gothia Towers bygger just
nu sitt tredje torn och bygger samtidigt
på det befintliga East Tower. Allt ska vara
klart under andra halvåret 2014 och då
ökar antalet hotellrum från 700 till 1 200.
Anställda: I dagsläget cirka 600
heltidsanställda. När det nya tornet står
klart kommer man att utöka personalstyrkan med runt 150 personer.

Portugals gudomligaste golf
Text: Pina Nilson
FOTO: Patrick Clinton
assistent: Joachim Engquist

P

å Costa de Prata, Portugals glittrande
Silverkust, ca 45 minuter norr om
Lissabon, ligger Praia d’El Reys Golf
& Beach Resort, utan tvivel en av
Europas mest berömda golfdestinationer, med
en bana rankad bland världens 100 bästa av magasinet Golf World. Läget är bedövande vackert
bland undulerande sanddyner och vidsträckta
barrskogar med häpnadsväckande vyer över
Atlanten och Berengas-öarna. Resorten ligger
heller inte långt från den pittoreska staden
Obidos, en av traktens juveler.
Praia d’El Rey är en 18-håls 72 par mästerskapsbana designad av den berömde amerikanske golfarkitekten Cabell B Robinson, som vid
åsynen av banans tilltänkta läge lär ha utbrustit
”Det här är den typ av landskap som vi arkitekter strävar efter att skapa, men Praia del Rey har
redan allt, helt naturligt. Nu är det mitt ansvar
att skydda det.”
Robinsons design är både visuellt spännande
och tänkt att erbjuda den kompletta golfutmaningen, med ändlösa variationer i terräng
som gör att du aldrig spelar på samma sätt två
gånger. Banan utgörs av två slingor om 9 hål
med djärva bunkrar, böljande greens, djupa
sjöar och en naturlig sandremsa i stark kontrast
med frodiga fairways. Väsentligt för arkitekten
var att alla som kommer hit skall kunna njuta
maximalt av sin golfpassion. Därför är varje
detalj och placering varsamt genomförd så
att golfaren får tänka till rejält från första till
sista hålet. Hål 12-15 som kramar havskanten
förtjänar ett särskilt omnämnande: med eller
utan Atlantens kastvindar, som ofta blåser upp
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här, testar dessa dina färdigheter. Hål 17:s branta
uppförsbacke på 570 meter med par 5 är heller
inte lättbesegrad. Men kanske är den svåraste
konsten ändå att inte fullständigt distraheras av
de svindlande omgivningarna.
I Praia del Reys koncept ingår en djup omsorg
om den miljö som golfbanan är en del av. Banan
sköts och drivs så hållbart som möjligt enligt
rigorösa krav som 2010 ledde till att den fick
miljöcertifikat. Man jobbar aktivt för att skydda
den säregna floran och faunan, både på och
runtom banan, och har ett omfattande program
för dess återväxt.
Också boendet på denna resort om 242 hektar
håller högsta klass med lägenheter, villor och ett
5-stjärnigt Marriott Hotel med inomhuspool,
gym, spa, barer och restauranter. Klubbhusets
stora terrass ger utblick över banans tionde
fairway och Atlanten. Här serveras mat och
dryck hela dagen. Den som behöver ett break
från golfen kan hänge sig åt tennis på någon av
de sju allvädersbanorna.
Vid årsskiftet fick Praia del Rey ett syskon,
Royal Óbidos Spa & Golf Resort, också en
lyxresort placerad utmed en 18-håls mästerskapsbana underskönt innästlad bland ljung,
barrskog och hav, skapad av golflegenden Severiano Ballesteros. De 150 hektar stora ägorna är
ekovänliga och ligger liksom Praia d’El Rey ett
snäpp från Obidos.
Längtar du efter en exceptionell golfupplevelse med det äkta Portugal inpå knuten är Praia
del Rey resan värd.

Mer info
praia-del-rey.com
royalobidos.com
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Portugals Silverkust

Praia d’El Rey Golf & Beach Resort

Det ljuva livet
på den hemliga kusten

Grönsaksmarknad i Caldas da Raihna

Text: Pina Nilson
FOTO: Patrick Clinton
assistent: Joachim Engquist

C

irka trekvart norrom Lissabon vilar
en hisnande vacker trakt med en
säregen rikedom av arkitektur och
spännande pittoreska byar med historiska anor. Landskapet är öppet och oförstört
med böjande kullar och undersköna stränder
som tycks sträcka ut sig i all oändlighet längst
en Atlanten, och som är minst lika vackra som
Algarves mer berömda playor.
Här är himmeln nästan alltid blå, vädret milt
och gräset grönt i stort sett året om. Trakten är
inte bara rik på natur och kultur utan även på
kulinariska läckerheter, utmärkt vin, marknader, kloster, ridning, surfing, konsthantverk och
flera plaster märkta som världsarv av UNESCO.
Här ligger även några av landets främsta golfbanor och resorts.
Välkommen till Silverkusten, Costa de Prata,
en av Portugals bäst bevarade hemligheter. Ett
område fullt av dolda skatter kända endast av
lokalbefolkningen och besökare som sökt sig
bort från de nedtrappande stigarna och som
belönats med en genuin aha-upplevelse.
Sakta men säkert upptäcker allt fler Silverkustens svindlade skönhet och diskreta charm. Gör
det du också! Här är några av våra bästa tips.
Obidos – en resa I tiden
Staden Obidos är en Silverkustens mest legendariska orter, en av de vackraste i Portugal och
ett måste för den som besöker trakten. Den som
närmar sig denna arkitektoniska och historiska
juvel från vägen möts av en mäktig syn, med hus
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och stadsmurar strödda över en tvärbrant kulle .
Att promenera genom den spektakulära
stadsporten är att ta många steg tillbaka i tiden.
Innanför de månghundraåriga befästa murarna
kramar husen med vitmålade, bougainvilleaklädda fasader varandra under terrakottatak
bland smala vindlade kullerstensgator och
fantasieggande små gränder. Staden domineras
av Obidos slott, Castelo de Obidos, en magnifik
skapelse i manuelin-stil, som idag omvandlats
till en pousada, ett hotell beläget in en historisk
byggnad. Både slottet och stadsmurarna är
huggna ur traktens kalksten.
Bröllopsstaden
Obidos, som är latin för citadell, är märkvärdigt välbevarat. Stan grundades av kelterna ca
300 BC och ockuperades under de följande 1
500 åren av romarna, visigoterna och morerna.
Redan på medeltiden var det här en viktig fiskeoch handelsstad så beryktad för sitt sköna läge
att Kung Afonsa 1210 skänkte orten till sin nya
drottning Urraca som bröllopsgåva. Sedan dess
är staden lokalt känd som “bröllopsstaden”
och förblev en del av portugisiska drottningars
hemgift fram till 1834. Varje drottning berikade
staden med superba exempel på gotisk, renässans- och barock-arkitektur. Det var också här
början på slutet för landets diktatur ägde rum.
Rebellerna bakom Nejlikerevolutionen 1974
höll sina första möten i Obidos.
Hemliga grander, hantverk och himmelsk mat
Längs huvudgatan, Rua Direita, ligger små

hantverksbutiker, barer och krogar som
nästan alla är värda ett besök. Här kan du köpa
traditionella lergods och broderier, modernt
portugisiskt glas, rottingkorgar mm. Glöm inte
att testa stans specialitet, Ginjinha, en körsbärslikör som enligt tradition serveras i en kopp
gjord av choklad.
Missa heller inte den gamla stadskärnan
med sina arabiska anor, mystiska små hörn och
trädgårdar omgärdade av höga väggar: ett slags
levande museum som byggts upp, förstörts och
rest sig om och om igen under århundradena.
Stans medeltidsmarknad som i år äger rum
7-24 juli är absolut ett av traktens största evenemang med hundratals skådisar och statister
i full medeltidsskrud som fyller gatorna och
ger liv åt aristokrater, tiggare, åsnekuskar,
jonglerare, musiker, gycklare, dansare mm från
en svunnen tid. Festligheterna, bl a tornerspel
och medeltida middagar, äger rum främst
intill slottet, där man även kan köpa allt från
kläder till huskurer så som de tedde sig på 12och 13-talet. Stan har också mycket annat att
erbjuda: dans, klassiska konserter, teater, andra
marknader och festivaler året rum.
Obidos är mycket livat under sommarmånaderna, men det går alltid att hitta en tyst vrå
bortom folkmassorna och under lågsäsong är
lugnet och den långsamma livsstilen obruten.
De flesta turistgrupper håller sig dessutom till
de primära shoppingstråken och lämnar de
fascinerande sidogränderna åt den som längtar
efter en upptäcktsfärd off the beaten path.

Obidos stadsport
med mäktigt valv.
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livsstil Resor

Chokladbutik i
Obidos centrum.

Se & göra nära Obidos
Lagoa de Obidos 10 minuters bilfärd
längs en tyst, skön kustrutt ligger Obidos häpnadsväckande lagun, den största
i Portugal, berömd bl a för sina vattensporter. Här kan du segla, vindsurfa,
paddla, åka vattenskidor mm. Stränderna runt lagunen är skyddade och
perfekta inte minst för barnfamiljer. Här
finns också fina gång- och cykelbanor.
För mer info: escoladeveladalagoa.com
& silvercoastlife.com
Peniche En av Portugals mest älskade
surforter med stränder som passar såväl
nybörjarna som experten. Här finns
Europas mest pålitliga vågar, inte minst
mytomspunna ”superturbos”, mäktiga
rörformade vågor främst på halvöns
södra sida. Dykning och kitesurfing är
också poppis. Peniche är även berömt
för sitt fiske. Här finns många krogar där
havets läckerheter bjuds pinfärska.
För mer info: penichesurfcamp.com &
balealsurfcamp.com
 eleza Moreira En kilometer nordöst om
B
Obidos ligger dessa ruiner av en förvånansvärt stor romersk by.
Golf Portugal är ett stort golfland och
några av de bästa banorna ligger på
Silverkusten. Om den topprankade
golfbanan vid Praia d’El Rey kan du
läsa mer på sidan ?? Praia d’El Rey har
nyligen fått två syskon-resorts med superb golf: Bom Sucesso som ligger intill
Obidos lagun har ultramoderna rum och
Royal Obidos Spa & Golf Resort nästan
nordiskt ren design. praia-del-rey.com
royalobidos.com bomsucesso.com.pt
Caldas da Rainha, ”drottningens spa”
grundades som gratissjukhus av Drottning Leonor 1485 runt läkande, varma
källor. Ett av Europas äldsta kurbad. Idag
är detta ett viktigt områdeför fruktodlare och för traditionell keramik. I denna
genuina, behagliga lilla stad finns en sjö
där roddbåtar är vanliga och en skogspark
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där portugiser som flyr Lissabons puls
gärna andas ut. Caldas är inte minst en
marknadsstad med hela tre marknader
vardagar. Fruktmarknaden har även grönsaker, nötter, ost, rotting, blommor och
den berömda glaserade keramiken louça
das Caldas. Den täckta fiskmarknaden
säljer fångst framför allt från Peniche och
Nazare. De flesta dagar finns även marknadsstånd på hamntorget vid Foz Arelhos
strand. Sist, men inte minst, äger varje
måndag en marknad rum strax utanför
byn med allt från traktorer, kycklingar och
skor till möbler. Här serveras grillad kyckling i tältliknande restauranger. Orten är
också rik på teater, dans och annan kultur.

Mat och dryck
Med Atlanten som kuliss är Silverkusten
som hittat för fantastisk fisk och skaldjur.
Trakten är också känd för sina fina viner,
från enkelt, men ändå mycket drickbart
bordsvin till exklusiva, dyra märken. Att
äta ute är generellt mycket prisvärt och
många av de lokala specialiteterna är
utsökta. Och i Portugal är barn alltid
välkomna.
Smaktips:
Rio Cortiço Lagoa Mysig krog, vackert
beläget vid Obidos lagun, omgiven av
berg. Testa gärna grillad fisk med olika
tillbehör och drick en god, välkylt Vinho
Verde eller kall Sagres, nationalölen, till.
riocortico.com
O Alcaide Lokal favorit på Obidos
huvudstråk Rue Direita, känd för sin
prisvärda, chosefria portugisiska mat
och goda, billiga viner. Enkelt och gott.
Prova t ex nationalrätten Bacalhau, torsk
på en bädd av ”pesto” gjord på bl a
grönsaker och ost. Severas med rostade
kastanjer och en lite söt äppelkompott.
Utmärkt, oväntad kombination! restaurantealcaide.com
Vinprovning Nosa på produktionstekniker och historia på vingården Quinta
do Sanguinhal. Testa därefter några av
husets viner. Förslag:

Sottal – 2010. Väldigt lätt, fruktigt vitt
vin, lite porlande likt Vinho Verde (Portugals ”gröna” vin). Billigt och gott. Ca
30 kr.
Cerejeiras Rose Regional – 2010 Rose
med udda smaker. Kryddigt, torrt och
fruktigt. Ca 150 kr.
Quinta do San Francisco – 2008 Mäktigt
rödvin med stor, rund smak. Ganska
dyrt, ca 200 kr.

Bo
Playa Del Rey Golf & Beach Resort Strax
utanför Obidos ligger denna resort om
ca 300 hektar, en av kustens vackraste,
lite som en mysig hacienda by vid havet.
Här finns andelslägenheter och ett
fem stjärnigt Marriott Hotel med alla
bekvämligheter: fitnesscenter, pool,
flera krogar, golf i särklass, tennis, en bar
mm. Pricken över i är den vidsträckta
stranden, precis inpå knuten. Stort plus
för hotellets krogar med annorlunda,
vällagad mat och fina regionala viner.
Dubbelrum fr ca 1 500 kr. praia-del-rey.
com
Pousada de Obidos Har du drömt om
att knoppa på ett slott? Från Obidos
slott kan du blicka ut över hela trakten
och se solen gå ner från första parkett!
Här finns totalt 9 rum varav ett i varje
torn: din sköna himmelssäng når du med
hjälp av en brant stege. Det här är en
äkta borg, så tornrummens fönster är
minimala, men upplevelsen är unik! Dubbelrum fr ca 1 500 kr. pousadas.pt

Ta sig hit: Flyg Stockholm-Lissabon
fr ca 1 200 kr. Enklast är att hyra bil
och köra till Silverkusten. Eller åk buss
till Caldas da Rainhas där du kan byta
och åka vidare till Obidos. Bussinfo:
rede-expressos.pt & rodotejo.pt

teknik Appar

Ipad, allt du behöver för
affärer eller nöje
När semestern börjar har du redan
halvt slitit ihjäl dig sista veckan på jobbet för att hinna med allting, men du har
fortfarande en hel del saker som måste
klaras av. Du vill inte ta med dig din
dator på semestern - det skulle liksom
förstöra halva känslan - och du har inte
samvete nog för att bara lämna kontoret.
Varför inte överväga ett alternativ som
förenar nytta med nöje: iPad.
Med en iPad kan du läsa och skicka
mail utan problem, du kan surfa och om
det behövs kan du även skapa presentationer, kalkylark och snitsiga dokument.
Dessutom är det en formidabel resekamrat. Med batteritid på bortåt 10 timmar
kan du se på film på atlantflygningen,
lyssna på musik eller spela spel. Och
med över 200 000 dedikerade iPad-appar som du kan ladda ned kan du sköta
det mesta.
Men nu var det här med arbete… iPad
kan koppla upp sig över VPN om det
skulle behövas, vilket ger dig tillgång till
kontorets nätverk. Den har stöd för Exchange plus en mängd andra protokoll.
Bland apparna finns hur mycket som
helst att välja mellan. Apple har en egen
office-svit som består av Pages, Keynote
(presentationer) och Numbers (kalkylark). Samtliga programmen klarar av att
öppna och redigera dokument skapade
i Microsoft Office och kostar 75 kronor
styck. En annan variant är Documents
to Go. Det finns dessutom mängder av
olika moln-tjänster för iPad, vilket gör
det enkelt att komma åt filer oavsett om
de är skapade på en Mac eller en PC.
Om du prenumererar på Dropbox tjänst
Dropbox for teams går det även att dela
dokument mellan flera olika användare.
Använder företaget MS Sharepoint?
Lugnt, det finns appar för det också.

Fakta iPad: Nya iPad har en så kallad retina-skärm med 2 048 x 1 536 bildpunkters upplösning med 264 ppi. Batteritiden är runt 10 timmar. Den har stöd för de nya LTE (4G) nätverken men av någon anledning bara i USA. I Sverige och övriga Europa går det dock att
koppla upp sig på de snabbare 3G-nätverken, så kallade HSPA+, vilket ger dig en teoretisk
hastighet på upp till 42 mbps. Vikten är 662 gram och den finns i tre olika minneskonfigurationer: 16, 32 & 64 GB. Den billigaste modellen kostar 4 395 och har då endast stöd för wifi.

VÄND
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Appar för business

Pages: En kompetent liten
ordbehandlare som låter dig
dela dokument med email.

Numbers: Apples kalkylprogram. Det är lite rörigt
att redigera dokument med
den, men om du framför ska
läsa kalkylblad är det inga
problem alls.

Dropbox: Med Dropbox
kan du komma åt filer
du har molnet.

SharePlus: SharePoint Mobile Client:
Synkronisera dina SharePoint-listor och
ta med dem i din iPad.

Keynote: Apples iPad-version är synnerligen kraftfull
och den gör snyggare presentationer än vad du
någonsin lyckats göra med Powerpoint! Du kan också
koppla in iPad via en HDMI eller VGA-adapter till en
projektor om du skulle behöva.

Fast nu är ju du på semester…
Som tur är kan din iPad enkelt växla mellan att vara ett mobilt kontor till en mobil nöjesmaskin. På iTunes kan du dels köpa musik, dels köpa filmer, dels köpa spel. iPhone och iPad har seglat upp som en av
världens populäraste spelplattformar och det går att hitta spel som passar alla kategorier. Om du själv inte
spelar kan en iPad vara perfekt underhållning för barnen på flygresan eller i baksätet på bilsemestern.
Utöver dessa användningsområden finns det även bra appar för bildbehandling om du gillar att fotografera mycket.

Infinite Blade 2: Ett
actionspäckat spel
med tunga svärdsdueller. Kanske
inte lämpligt för de
minsta barnen.

FlightRadar 24: Kul
app med ”augementerad verklighet”. Starta
appen, sätt i gång
kameran och rikta den
mot ett flygplan som
passerar dig och få
information om flight
nummer, destination
med mera.

Facebook: En av de
mest populära sociala nätverken har
sin egen app för iPad.
Håll dig uppdaterad
över vad dina vänner
sysslar med på deras
semester och låt dem
ha koll på dig.

iPhoto: Apples iPadversion av deras egen
datorversion. Du kan
redigera bilder, lägga
på effekter, skapa
dagböcker att dela ut
via iCloud eller posta
semesterbilderna
direkt på Facebook.

iMovie: Med Apples
videoredigeringsprogram kan du skapa
dina egna trailers att
lägga upp på Youtube
eller Facebook.

Flight Control: Ett löjligt beroendeframkallande spel som går ut
på att landa flygplan.
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Sydafrika och Vin – med tillbehör

Drömmen om att flytta till Afrika och köpa en vingård.
Oändliga bergskedjor. En sol som alltid skiner. Vilda trädgårdar
med ovanliga frukter. Dammiga vägar med outforskade förgreningar. Mytomspunnen dryck i silverbägare. Drömmen om vingården
i harmoni med naturen och skönheten. Gate Report besökte Sydafrika och under tre dagar ett antal vingårdar.
Reportage/Foto: Patrick Clinton
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LIVSSTIL Sydafrika

Vitt vin går inte till rött kött, rött
vin går inte till fisk.
Det är en myt. Ett vitt vin som har träkänsla
går jättebra med rött kött. Det beror också på
vilka tillbehör maten har. En rödvinsbaserad sås
till rött kött kan göra en diversifierad smakupplevelse med ett kompletterande vitt vin. Kyl det
röda vinet lite extra om du ska servera med fisk.

LIVSSTIL Sydafrika

A

tt svenskar som besöker Sydafrika är sålda på landet, är inte
är konstigt. Den vackra miljön
som Sydafrika erbjuder är svårslagen. En resa till Kapstaden och Western
Cape erbjuder allt och lite till som sinnena
kan önska. Även om flygresan tar mer än
tio timmar så är det i princip samma tidszon som Sverige.

Känslan när man besöker vingårdarna är
ro, skönhet och njutning. Dessutom erbjuder de inte bara vinprovning, många arrangerar också upp picknicks åt besökarna.
Maten som serveras är ofta organiskt
odlad och närproducerad. Självklart är det
matchat med exempelvis goda ostar som
fungerar som perfekta smakbrytare till
vinerna man testar.

En grej man kanske inte på ett självklart
vis förknippar med Sydafrika är dess vinodlingar. Men det kan faktiskt vara dags att
ändra på det nu, för i Sydafrika är nämligen
vinodlingar mer en livsstil där odlarna sätter kvaliteten på vinet i första hand.
Just kvaliteten påverkas av klimatet, vädret och naturen, men också med hjälp av
människorna som arbetar med vinerna.
Gate Reports team åkte runt till olika vingårdar under tre dagar och den gemensamma nämnaren för samtliga gårdar är att de
alla är väldigt stolta över just sin särprägel,
historia, bakgrund eller miljö.

Just den hållbara utvecklingen är otroligt
viktig för vinodlarna. Flera av dem tillverkar bland annat sina egna glasflaskor, tar
fram material till korkarna och försöker
hålla sig i så stor utsträckning det är
möjligt till det närproducerade förråden.
Flera av vinodlarna vi pratar med hoppas
på innovativ design inom en snar framtid,
enligt dem finns det nämligen en hel del
ohållbara lösningar inom vinbranschen i
dagsläget.

Som besökare möts man upp av en
vinguide som berättar om vingårdens
historia, varför vinet från just dem är unikt
och de gör det alltid med ett stort leende.
Bland annat berättar de att det inte bara
är naturen och klimatet som styr hur vinet
smakar i slutändan, en annan nämnare är
även vilken personlighet designern har.
I Sydafrika använder man sig en röd
druva som är en nationell tillgång och som
i slutändan ger de sydafrikanska vinerna
dess identitet. Däremot kräver druvorna
tid och förståelse då vinproduceringen är
en komplex process, men har man som vinodlare tålamod och passion blir det också i
slutändan en toppklassig produkt.
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Åsikterna om distribueringsmöjligheterna till Sverige är delade bland de vi pratar
med.

Vin i flaska
smakar bättre
än i bag-in-box.
Nej, inte under
det första året.
Men, ska man
spara vinet
länge ska man
ha flaska, för
efter 12 månader
håller flaskan
smaken bättre.

LIVSSTIL Sydafrika

Dyrare vin smakar bättre.
Vissa märken har förtjänat sitt goda
rykte genom åren men har inte nödvändigtvis bättre vin ett visst år. Om du
betalar tio gånger mer får du inte tio
gånger bättre kvalitet på vinet. Smaken
beror på dig; din biorytm, ett vin som
du inte tycker om när du är 30 tycker du
om när du är 50.
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”Vi passar på att testa en del
förutfattade meningar om
vin, på vinodlarna. ”

Kork är bättre än skruvkork.
Skruvkork påverkar i princip aldrig
vinets smak, kork kan påverka smaken positivt eller negativt för kork går
oftare sönder.

Den alkoholpolitiska och folkhälsoaspekten väcker en del synpunkter, men
verkar inte vinna mycket sympati hos de
vi pratar med.
En av synpunkterna som framkommer är
att man som kund på Systembolaget kan vara
säker på att man får bra kvalitet för det pris
man är villig att betala. Urvalet av viner på
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hyllan är brett och bra.
En annan synpunkt är att urvalsprocessen
är tuff, men bra för köparen. Medan ett annat perspektiv är det motsatta; att Systembolaget förvränger konkurrensen och inte låter
kunden välja, urvalet har ju redan gjorts av
någon annan. Dessutom är upphandlingssystemet inte förutsägbart, anser en vinodlare.

Tack till:
Babylonstoren www.babylonstoren.com,
Warwick Estate www.warwickwine.com,
Boschendal www.boschendal.com,
Darling Cellars www.darlingcellars.co.za, Sydafrikaresor.
Klein Constantia www.kleinconstantia.com

LIVSSTIL Sydafrika

Merlot är ett B-vin.
Nej, sydafrikanerna älskar
merlotvin. Det är mjukt,
runt och ett eget vin för
flera tillfällen.

Djuphavsfiske
i Miami
Miami må vara förknippat med beach, lättklädd
befolkning och ett
nattliv som får Sveriges
toppklubbar att se ut
som Folkets Park. Men
när Gate Report drog till
Miami i början av året
var det av ett helt annat
syfte – att testa på en
dags djuphavsfiske.
Text och Foto: Conny Hallin

Det är tisdag morgon, klockan har inte ens slagit 7, men
det är ändå 25 grader i luften. Anledningen till denna
tidiga morgon på något som är semester och borde vara
lika med sovmorgon är en något annorlunda dagsaktivitet. Djuphavsfiske.
Vid South Beach finns nämligen en bokad båt på 40
fot som är fylld med utrustning som enligt löftena ska
ge samtliga medlemmar i familjen en heldag på det
stora blåa. Kaptenen kastar loss och resan går via Key
Biscane cirka 15 sjömil ut.
Under resan ut frågar kaptenen vilka slags fiskar som
finns att fånga i Sverige. Hans tystnad efter vårt svar om
gäddor, abborrar, mörtar och lax skvallrar om att han
förmodligen inte kommer planera in en fiskeresa till
vårt hemland närmaste året.
Och man kan lätt få förståelse för hans uteblivna entusiasm när vårt fiske i Miami startar.
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Inom 20 minuter dras första barracudan upp, sedan
fortsätter det dagen lång. Haj, grouper, eller vad sägs
om en amber jack på 45 kilo. Listan är lång och kunde
varit längre.
Den andra barracudan som högg var nämligen så stor
att vi efter en lång kamp fick den cirka tio meter från
båtens akter, men där tog det slut. Helt plötsligt dök
istället en hammarhaj på cirka 200 kilo upp och högg
barracudan mitt framför näsan på oss. Bara det var
en upplevelse man knappast får chansen att uppleva i
svenska vatten.
Heldagen på båten må kosta några kronor. Men med
facit i handen så var hela familjen supernöjda med att
ha sett Miamis skyline från båten och dagens fiske var
något som passade alla åldrar. Det är alltså svårt att
finns något mer roligt att lägga pengarna på.

Fakta:
Flera företag arrangerar deep
sea fishing i Miami. Kolla redan
innan din resa upp vilka som finns
tillgängliga, vilket type av fiske de
erbjuder och vilken utrustning de
har tillgång till.
Prisexempel (från www.fishjumanji.com/deep-sea-fishing)
4 timmar – 750 dollar
6 timmar – 900 dollar
8 timmar – 1 200 dollar

LIVSSTIL Musik

Rockhistoria: 47 år
med Pink Floyd
få ut dubbelalbumet The Wall 1979, men på
kuppen förlorade de Richard Wright som hade
hand om klaviaturen och sång. Men gruppen
fortsatte att skörda framgångar, bland annat
med låten Another brick in the wall part 2 och
under den kommande The Wall-turnén byggde
bandet under spelningarna upp en tio meter
hög mur mellan sig och publiken.

Ett av tidernas mest internt stökiga rockband
kan vara Pink Floyd. Samma band som ligger
bakom klassiska låtar som exempelvis Another
brick in the wall och Dark side of the moon.
Pink Floyd bildades redan 1965 i brittiska
Cambridge har sedan dess gett ut 13 studioalbum, nio samlingsalbum och fyra liveskivor.
En bedrift om man har i åtanke att de kämpat i
motvind, men framförallt mot varandra, under
merparten av karriären.
Det hela startade som sagt 1965. Frontmannen
Syd Barrett bestämde bandnamnet till Pink
Floyd, en sammansättning av de två amerikanska bluesmusikerna Pink Anderson och Floyd
Councils namn. De kommande åren experimenterade bandet rejält – de använde elektroniska
effekter och vibreringar på själva musiken,
under spelningarna förstärkte de den psykedeliska känslan med ljusshower. Detta föll inte alla
bandmedlemmar i smaken och gitarristen Bob
Klose lämnade gruppen tidigt. Nästa problem
var att bandet använde droger under den tiden,
framförallt frontmannen Barrett som försvann i
psykoser allt oftare. Konserter fick ställas in och
oron inom bandet var enorm. När nya gitarristen
David Gilmour kom in i början av 1968 fick de
dock en nystart och Gilmour hade stor påverkan
på hur soundet kom att utvecklas. Samtidigt förvärrades Barretts tillstånd och bara en kort tid
senare lämnade han bandet. Den nya frontmannen blev då basisten Roger Waters som även han
hade haft en roll som sångare.
Kommande åren var i Pink Floyds mått mätta
relativt lugna. De gav ut album och 1973 kom
det stora kommersiella genombrottet i och med
albumet The dark side of the moon. Faktum är
att det fortfarande är det albumet som stannat
längst på amerikanska Billborad-listan och det
är ett av världens mest sålda album.
Åren som följde blev Waters en alltmer dominant bandledare, vilket inte gillades av övriga
medlemmar i smaken. De lyckades åtminstone
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Fyra år senare gav de ut albumet The Final Cut,
Waters hade skrivit allt själv och på albumet
lät han skriva ”av Roger Waters, framfört av
Pink Floyd”. Det är inte svårt att förstå att
ramaskriet blev så enormt att gruppen faktiskt
splittrades 1983. Inte nog med det, de kommande åren möttes bandmedlemmarna i rätten.
David Gilmour vann rätten till namnet Pink
Floyd då han sjöng på flest låtar av The dark
side of the moon.
Roger Waters vann rätten till den enorma flygande grisen Algie som användes under Animalsturnén 1977. Visserligen tillverkade Gilmore,
Mason och Wright en ny gris som, till skillnad
från suggan Algie, hade enorma testiklar. I efterhand har trion Gilmour, Mason och Wright sagt
att Waters tog över för mycket medan de inte
fick chansen att bidra. Waters i sin tur hävdar att
han ville att de andra skulle ta mer plats. Fram
till 1986 existerade inte Pink Floyd, men efter
det återförenades Gilmour, Wright och Mason.
Waters i sin tur påbörjade en solokarriär. Endast
en gång efter 1983 har bandet återförenats i sin
helhet (förutom Syd Barrett), det var 2005 då de
spelade på Live8-galan.
Trots interna stridigheter och problem så är
Pink Floyd definitivt ett av rockhistoriens
största band. Med facit i hand år 2012 har de
sålt över 200 miljoner skivor över hela världen
(varav drygt 75 miljoner bara i USA), år 1996
valdes de in i anrika Rock and Roll Hall of Fame
och för tre år sedan tilldelades de Polarpriset.
Pink Floyd kommer med andra ord förmodligen att leva vidare i minst 47 år. Om inte mer.

LIVSSTIL Nyheter
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Cube
En liten mus som väcker
stor uppmärksamhet och
som du kan ta med dig
överallt. Logitech Cube gör ett
mäktigt intryck men ryms lätt i fickan.

Rädda dina
semesterdagar
Den som vill känna sig säker på
att få uppleva en efterlängtad semesterresa så som det planerats,
gör klokt i att vaccinera sig innan
resan. Det drickbara vaccinet
Dukoral skyddar dels mot mild
kolera, dels mot etec som är den
allra vanligaste bakterien som
orsakar turistdiarré. Dukoral tas
vid två tillfällen två veckor innan
avresa. Vaccinet skyddseffekt är
85 % och håller i sig i två år.

Fasta priser?
APPsolut!
Klicka på ”Närliggande adress ” och välj! Klart.
Dessutom får du alltid reda på priset innan resan! Så enkel och smart är Taxi 020s nya app,
för både iPhone och Androidtelefoner

Ring i platina
Air Speaker
Strömma din musik utan
krångel från hemmets alla
rum Logitech UE Air
Speaker med Apples AirPlayteknik använder ditt Wi-Finätverk hemma för att strömma
okomprimerat ljud från din iPad, iPhone,
iPod touch eller bärbara dator.

Berlins nya flygplats invigs snart
Nu börjar det närma sig, det officiella öppnandet av
Berlins nya flygplats. Den 3 juni i sommar kommer
de första flygplanen att landa på Berlin Brandenburgs internationella flygplats som är byggd söder
om nuvarande Schönefeld flygplats. Utöver detta
kommer man även att öppna en helt nybyggd järnväg som är belägen under flygplatsen och som kan
ta resenärer på endast 17 minuter in till Berlin.

Ny mötesplats bland molnen
Nu har air Berlin gått in i världsalliansen oneWorld.
Samma allians som nyligen presenterade en helt
ny mötesplats på internet som gör det enklare för
resenärer att använda sig av deras bonusprogram.
I dagsläget ingår elva flygbolag, inklusive air Berlin,
i oneWorld, men under året förväntas fler flygbolag
att gå med i alliansen.
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tillverkad och formgiven av
Anders Fors Gulateljé, i Platina
med Radiant slipad diamant
och briljantslipade diamanter
doserade i skenan. Total vikt
på diamanterna: 1,9 ct. pris ca
200.000 kr. www.vigselring.nu

Bollinger
la grande année rosé 2004 är en raritet i Bol�lingers sortiment, vinet görs uteslutande under
toppårgångar och då i mycket små kvantiteter.
La Grande Année Rosé är en elegant men samtidigt uttalat kraftfull champagne som gör sig
allra bäst vid bordet – varför inte till ett rosastekt
ankbröst med skogssvamp och tryffelsky?

”Twenty Twelve”
är namnet på Riedels
senaste spektakulär
karaff. Den har fått
namnet eftersom
”tjugo tolv” i Kina
är Drakens år. Priset
på Twenty Twelve
kommer att ligga
kring 6 600 kronor.
Mer information om
karaffen finns på
www.riedelglas.se
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2012 å r bästa tapas,
för den perfekta daten

livsstil Gåvor

FOTO: Patrick Clinton

Färsk bläckfisk kokad i vittvin och
lime, stekta i smör och vitlök och
med apelsinchili

Morbiergratinerade grönmusslor i
vitvinskräm, chili och lök

Stefan Permander, Matkreatör
Vid 14 års ålder fick mamma
konkurrens i köket, här skulle
lagas.Maten har alltid haft en stor
plats i livet, jag vill dela smaker,
upplevelser, kulturer och allmän
livsglädje med det jag serverar till
mina gäster
Lövbiffrullad med bacon, späckad med färsk
chili, persilja och gräslök och en sallasmix

Delikatessgrosstens lemonader

Pilgrimsmussla stekt i saffran och
tandori med tryffelolja

Vill du veta mer, besök
Facebook/Hyr en kock
stefan@permander.se

FOKUS Företag

Delikatessgrossistens charktallrik, Morbier,
Gryere, vildsvinssalami, pata negra mm

Dagens gröna, rullat i avacodoolja
serverat i musselskal med svartris

Spansk råbiff i paprikakräm, olivoljapeppar med persilja

Urval från Delikatessgrossitens olivoljor

livsstil Tävling

Vi har fem stycken parkas från Didriksons i
Borås. Välj mellan Garrison Unisex Jacket i grönt
eller Vanessa Women´s Parka i det diskreta
mönstret snow pinestrip.
Didriksons är välkända för sina parkasmodeller. Garrison och Vanessa är hämtade från företagets nya vår- och sommarkollektion. Båda är helt
vattentäta med tejpade sömmar. Tack vare materialets andasfunktion är de användbara både i
ruskväder och i solsken. En praktisk detalj är den
invändiga specialfickan för mobilen. Vanessa är
figursydd för bästa passform.
Garrison finns i storlekarna S – XXXL och
Vanessa i storlekarna 36 – 46.
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