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Nu kommer
våren till Malmö
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Ringar på vattnet
Av Malin Grotte på Ålandsbankens kontor i Malmö får
du råd om hur du ska sköta din privatekonomi. Hennes
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metod: Jag tar mig tid med kunderna.

Chefredaktör Tore Davegårdh

Layout Jörgen Melin

Nyhet! Ålandsbankens
pensionssparande

Foto IBL, iStockphoto, Håkan Flank, Kristian Pohl

Jan Palmhag är rådgivare inom Private Banking och

Omslagsbild Jörgen Melin

försäkringar. Prata med honom om hur du får högre

Redigering Jan Törnqvist

Tryck Hallvigs på miljövänligt papper.

Är du intresserad av att bli kund hos
Ålandsbanken Private Banking?
Ring 08-791 47 20, 031-333 45 00,
040-600 21 00 och tala med någon
av våra förvaltare
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pension.
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Doktorns råd
Jodå, han har receptet mot insomnia och panikångest
när det gäller ditt pensionskapital. Hans namn: Gunnar
Dahlfors, doktor i ekonomi.
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Marknadsutsikter
Innehållet i denna trycksak utgör allmän information
och inte finansiell rådgivning till enskild person.
Även om Ålandsbanken har strävat efter att verifiera
informationen kan det inte garanteras att denna i alla
avseenden är korrekt, fullständig eller rättvisande.
Informationen tar inte hänsyn till enskild persons
specifika ekonomiska eller skattemässiga situation.
Finansiell rådgivning bör sökas från kvalificerad
rådgivare innan någon konkret transaktion
genomförs eller handling vidtas. Alla prognoser är
förenade med osäkerhet och det faktiska utfallet
kan bli ett annat än prognosen. Värdet på finansiella
instrument kan variera och reduceras och såvitt
avser vissa finansiella instrument även bli negativt.
Ålandsbanken friskriver sig från ansvar för samtliga
skador och förluster, såväl direkta som indirekta,
som kan uppstå i anledning av informationen.
Informationen är skyddad av upphovsrätt och får inte
utan Ålandsbankens tillstånd kopieras, distribueras
eller publiceras. Tvister i anledning av informationen
skall prövas enligt svensk rätt av svensk domstol
exklusivt.

Ålandsbankens månatliga börstips är oumbärliga för dig
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som vill få förutsättningar för en positiv börs – och varna
för fallgroparna!
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Listan som utklassar börsen
Thomas Johansson tror på en fortsatt bra börs.
Läs och lär dig.

En enkel affärsidé:
Utveckla och sälj!

12

Joachim Samuelsson berättar om sina affärsframgångar.
Utsedd till årets mest företagsamme i Skåne 2012.
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Still going strong

Han heter Bengt Lethenström och är 99 år. Han har handlat
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med aktier i 82 år och är fortfarande aktiv.

Konsten att ta hem
dina utländska pengar

16

Johan Thim vet hur den slopade förmögenhetsskatten gör
det mer lönsamt att ta hem kosingen. Här får du fyra tips.
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Vi ska erövra världen
Thomas Hain, affärsmannen bakom en ny spritsort,
berättar om visionerna som ska göra Purity Vodka
världsledande.

Lev som en slottsherre

20

Skånska slott och herresäten, de ligger där och väntar
på dig. Ta ledigt en helg och boka in dig på ett av dem.

Momentum

22

Vad vill du veta om Skåne? Har får du veta mera om det
sydligaste svenska landskapets specialiteter.
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Ledare

Å – så mycket Skåne
Skåningen liknar sitt land. Det vilar slättens lugn och ro över honom. Han är trygg
och säker. Han förhastar sig inte i sina beslut. Han är stolt över att vara skåning.
Han håller styvt på det som är skånskt, så att främlingen ibland tycker att han är
skrytsam och självgod. Skåningen har ord om sig att tycka om god mat. Han vill
ha ”möen mad å go mad å mad i rättan ti å madaro”. Skåningen är gladlynt och
godmodig. Han har humor. Alla skåningar talar skånska!
Citatet ovan är taget ur Hugo Forsbergs läsebok ”Skåne” och som gett generationer av
svenskar en heltäckande kunskap om hur skåningen är, så sent som in på 1960-talet.
Det passar till detta nummer av Å, som nästan uteslutande ägnas åt Skåne. Ja, bortsett från bankens
nya pensionssatsning som beskrivs på sidorna 7 -8. Till skillnad från många konkurrenter innebär vår lösning bra avkastning och en tryggare utveckling. Den passar därför utmärkt för skåningar.
Med varmt hjärta och glimten i ögat refererar ”Stockholmarna” bankens kontor i Malmö som ”kontoret på kontinenten”. Det tar vi som en komplimang för visst ligger Malmö på kontinenten. Vi är en del
av Öresundsregionen som innefattar nästan fyra miljoner invånare och som står för mer än 25 procent
av Danmarks och Sveriges BNP. Från Malmö via citytunneln och Öresundsbron tar det 20 minuter med
tåg till avgångshallen på Nordens största flygplats, Kastrup. När Fehmarn Bält-bron mellan Danmark och
Tyskland är klar kommer det att ta tre timmar med bil från Malmö till Hamburg – i tid ungefär som att
köra till Göteborg och tre timmar snabbare än till Stockholm.
Intelligenta infrastruktursatsningar och kloka politiska beslut har förändrat
Malmö. Staden är inte längre bara Kockumsvarvet och grå, trista industrikåkar. Malmö
kännetecknas idag av en ung internationell befolkning, kunskapsintensiva företag,
en stor grad av entreprenörskap och en sjudande framtidstro.
Läs om två skånska entreprenörer som tycker om att göra affärer med Ålandsbanken. En av dem har nyligen utnämnts till ”Skånes mest företagssamma människa
2012”. Den andre är en skånsk näringslivsprofil, som just nu bygger ett starkt varumärke för internationell lansering av en ädel produkt som produceras i, just det – Skåne!
I Skanör bor Sveriges förmodligen äldsta aktieinvesterare, 99 år. Sedan
82 år är han aktiv på aktiemarknaden. Han tror på uppgång och kör med hävstång i
portföljen.
Jag önskar dig intressant och nyttig läsning.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill veta mer!

Jonny Björklund
Chef Ålandsbanken Malmö
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Porträttet | Malin Grotte

Malin Grotte:

Det blir ringar på
Om Malin Grotte
Malin är gift med Henrik Grotte och har
två barn, Fredrik och Louvisa. I familjen
ingår också Tintin, en vit och lurvig
Bichon Havanais.
Malin är genuin skånska, uppväxt på
Tågaborg på nordsidan av Helsingborg. Efter många år flyttade familjen – från Helsingborg till ärkerivalen
Malmö – vilket inte sågs med blida
ögon i bekantskapskretsen.
Malin har studerat ekonomi vid
Lunds Universitet och har arbetat
i bankvärlden nästan oavbrutet sedan första sommarjobbet på en
sparbank år 1983.
Malin är en aktiv person. Listan med fritidsaktiviteter är
diger; går på gym ett par dagar
i veckan, spelar tennis, jobbar
i trädgården, har börjat spela
bridge och har hcp 20 i golf.
Golfen ligger dock i träda sedan barnen föddes.
Malin har ett ovanligt bra
språköra, kan bland annat
tala schwiizerdütsch. En
udda talang är att hon är en
virtuos på att backa med
släp.

4|

Vi löser
kundens
behov

vattnet
Malin är rådgivare och behärskar det mesta inom privatekonomi. Hon stortrivs i Skåne och på Ålandsbankens
Malmökontor – och räknar med fortsatt god tillväxt.
Text: Tore davegårdh Foto: Caroline L Jacobsen

Vad är bäst med Skåne?
– Det är nära till allt: naturen, havet och skogen, öppna landskap,
kontinenten och stora städer. Det finns en positiv anda i Skåne – vi
skåningar blickar framåt. Det är ett bra företagsklimat, många flyttar
hit. Det händer mycket hela tiden. Köpenhamn är navet för SAS ut i
världen och kommunikationerna till övriga Sverige är också utmärkta.
Det går att nå Stockholm på en timme ...
Jaja, det räcker nu. Hur är vintrarna?
– De kanske inte är så roliga, det blåser och det är grått. Men vintrarna
är korta härnere!

Vägen till Malmö

K

ommer du norrifrån mot Malmö är det
förstås enklast att välja E 23:an och E

Hur kom du in i bankvärlden?
– Det började faktiskt när jag var 15 år och sommarjobbade med att
räkna pengar från den tidens serviceboxar. Det fortsatte med jobb i
kassan och så vidare. Bortsett från något år, då jag hyrde ut segelbåtar
i Medelhavet, har jag alltid arbetat i bank.
Du var tio år på SEB.
– Ja, det var lärorikt. Inledningsvis arbetade jag inom kontorsrörelsen
men de sista fem åren var jag inom Enskilda Banken och lärde mig Private Banking. Tillsammans med tidigare utbildning och erfarenheter
har jag en ovanligt bred bakgrund – jag har arbetet med det mesta
inom bank.
Vad skiljer mest jämfört med Ålandsbanken?
– Vi är inte så produktstyrda här. Det finns inget tryck att sälja utvalda
produkter utan vi utgår från kunden och försöker skapa en bra helhet.
Dessutom är vi ganska få, bara sex personer, vilket gör att arbetsuppgifterna varierar och man kan mycket om helt olika områden. Vi har
färre kunder per rådgivare än de flesta banker, vilket gör att vi har tid
och verkligen försöker lösa kundernas behov.
Hur går det för er?
– Det går bra. Vi har en kontinuerlig tillströmning av kunder. Väldigt
positivt är att de flesta kommer via tips från många av våra nöjda kunder – det har blivit ringar på vattnet. Våra nya satsningar på Premium
Banking och attraktiva pensionslösningar talar för en fortsatt bra utveckling. Jag stortrivs på Ålandsbanken i Malmö och tror jag talar för
alla anställda här.

22:an. Men du kan också ta den östra bil-

vägen, från Hässleholm mot Kristianstad och Åhus
och sedan mot Brösarp, Kivik och Simrishamn, Sveriges kanske vackraste landsväg och den norra porten till Österlen. Uppe på någon av backarna mot
havet känns man förflyttad till en annan tid. Stanna
bilen, andas in och njut! Backlandskapet vid Brösarp är själva sinnebilden av Österlen, populärast är
kanske de gullvivsblommande och kuperade södra
backarna om våren. Mot Kivik, en gammal by som
slumrat sig fram genom århundradena. Ta en promenad i de gamla kvarteren nära hamnen! Tuta och
kör förbi Svinaberga där Ulf Lundell satt och skrev
om öppna landskap. Till Simrishamn, Österlens huvudstad. Kyrktornet har varit ett riktmärke för sjöfararna och det är inte konstigt att kyrkan har fått
sitt namn efter havets skyddshelgon S:t Nicolaus.
Sista stoppet innan du är i Malmö: Kåseberga där
Bo Widerbergs drakar steg mot skyn i filmen Kärlek
65. Visst var det en skön biltur!
Jan Törnqvist
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Palmhags pensionsanalys

Nu kommer Ålandsbanken Pension

Bättre och billigare
= högre pension
Kraftfull förvaltning parat med låga avgifter. Det kan ge väsentligt högre pension, flera tusenlappar per månad. Det
lönar sig att välja Ålandsbanken.

Jan Palmhag är jur kand.
Han är rådgivare inom
Premium Banking och
försäkringsspecialist.

Text: Tore davegårdh Foto: håkan flank

Exempel:
En 40-åring som idag har ett
intjänat pensionskapital på
500 000 kronor.
Pensionssparande per månad:
5 000 kr
Avkastning: 5 procent per år
Nu satsar Ålandsbanken på
pensionsområdet. Varför?
– Många kunder har ett pensionssparande
och det är viktigt att man har en bra totalsyn
på sitt kapital. När vi nu lanserar vår effektiva
pensionslösning kan vi hjälpa våra kunder med
hela förvaltningen. Att vara helkund blir dessutom mer rationellt och kan ge bättre villkor på
till exempel bolån.
Vad görs inte bra av nuvarande aktörer?
– Framför allt betalar många människor onödigt mycket, ofta för en medioker förvaltning.
En sparförsäkring utgörs framför allt av ett skal
inom vilket man placerar i finansiella instrument. Två saker är viktiga – pris och kvalitet.
Vad du betalar i försäkringsavgift och hur ditt
kapital förvaltas. Många aktörer lockar in pensionssparandet i så kallade fond i fond-lösningar. Det blir dyrt – avgifter betalas i flera led.
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Vad är bättre hos Ålandsbanken?
– Vi har ett bra koncept. Genom att Ålandsbanken inte tar någon ersättning från Folksam
kan vi erbjuda ett lägre pris på försäkringen
till våra kunder. Samtidigt får de lika hög kvalitet på förvaltningen som vi erbjuder våra
institutionella kunder. Det innebär en kostnadseffektiv förvaltning med bra verktyg för
att balansera riskerna. Vi räknar med att ligga
åtminstone 0,5 procentenhet under våra konkurrenter. En lägre avgift kan innebära flera
tusenlappar extra i månaden på den kommande pensionen (se exempel).
Att ge sig in i det här getingboet
kräver erfarenhet. Har ni det?
– Det har vi. Jag har själv arbetat många år
i branschen. Försäkringar handlar mycket om
regelverk och som jurist har jag lätt för att ta
till mig det. Kompetens inom försäkring finns
på samtliga Ålandsbankens kontor.

Om avgiften är 0,5 procent
lägre per år – hur mycket påverkar det pensionen?
Kapitalet blir cirka 400 000 kronor
högre vid 65 års ålder.
Pensionen blir cirka 3 600 kronor
högre per månad.

Vad behöver jag som kund göra?
– Kunden skriver på en informationsfullmakt,
som innebär att Ålandsbanken får rätt att
begära in information om alla försäkringar
kunden har. Därefter kallar vi kunden till ett
möte där vi går igenom pensionsläget, vilka
försäkringar som är flyttbara och om det är
fördelaktigt för kunden. Vi presenterar en
förvaltningslösning som vi anser optimal med
hänsyn till kundens specifika situation och
riskvillighet. Ta kontakt så hjälper vi dig!

Dr Dahlfors

Dr Dahlfors ordinerar:

Konstant risk – bra
mot både insomnia
och panikångest

Dr Dahlfors
Gunnar Dahlfors är doktor i
finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.
Han har även studerat matematik och vet, till skillnad från
många ekonomer, vad derivata
och differentialekvationer är.
Innan Gunnar Dahlfors kom till
Ålandsbanken har han haft arbetsgivare som AP-fonderna,
SHB, Skandia och Carnegie.

Det är klokt att vara försiktig med sitt pensionskapital. Risken ska hållas låg.
Samtidigt ska kapitalet ha en rimlig förräntning. Många klarar inte det. Det gör
Ålandsbanken.
Text: Tore davegårdh Foto: Kristian Pohl

Vilka är problemen på pensionsmarknaden
idag?
– Det låga ränteläget gör att många livbolag inte
klarar att ge kunderna den utlovade garantiavkastningen. De tvingas göra återtag på sina pensionsutfästelser eller stänga för nya sparare. Det är därför
många bolag nu går ut med kampanjer för att kunderna ska skifta över till fondförsäkringar.
Är det inte bra, menar du?
– Det är inte självklart dåligt. Det stora problemet
är att många förvaltare är enbenta. En period säger de att aktier är bra, i nästa är obligationer det
enda vettiga osv. Sällan träffar de rätt och riskerna
blir onödigt höga och avkastningen dålig. Vi har
funderat mycket kring pensionsförvaltning och
funnit en mycket bra lösning.
Förklara närmare!
– Alla förvaltare har ett antal byggstenar till portföljerna. De flesta behärskar byggstenarna men
ofta inte själva bygget – hur man sätter samman
alla möjliga tillgångsslag till en effektiv portfölj
med låg risk. Här kommer vi in i bilden. Vi har
en kraftfull lösning, som även är förankrad i den
moderna portföljteorin. Lösningen heter Brig 6
och bygger på våra hörnstenar om konstant risk,
effektiv diversifiering, taktisk tillgångsallokering
och en kostnadseffektiv implementering.
Vad är viktigast i pensionsförvaltningen?
– För den som byggt upp ett pensionskapital under
ett antal år är det viktigast att inte slarva bort det.
Risktagandet ska därför vara måttligt. Samtidigt
måste man få en vettig avkastning så att inflationen inte urholkar sparandet. Den balansgången är
inte trivial i ett lågränteläge. Brig 6 hanterar problemen med dramatiska värdefall och har bättre

förutsättningar att ge en högre avkastning, jämfört
med en traditionell blandportfölj enbart bestående
av aktier och räntebärande värdepapper.
Varför konstant risk?
– Genom att kontinuerligt anpassa portföljen
så att risken är konstant åstadkommer man ett
stabilare resultat. De flesta av våra konkurrenter
använder en förlegad metod – statisk förvaltning. Den har i stort sett lika fördelning av olika
tillångsslag över tiden och risken antas
normalt vara konstant. I verkligheten
är det långtifrån sant. I oroliga tider
kan risken ha fördubblats, men ofta
är kunden helt ovetande om detta.
Risken att förvaltningsresultatet
inte uppnås är självklart då mycket
större. Med vår filosofi kan kunden känna sig tryggare – vi förebygger såväl insomnia som panikångest. För att inte tala om
kardialgi.
Får jag sämre avkastning med
din metod?
– Nej, tvärtom. Utöver en
stabilare avkastning blir
den ofta också högre. Det
kan faktiskt bevisas matematiskt.
Det hänger samman med att risken
stiger i fallande marknader och vice
versa. Det innebär i praktiken att vi
drar ned risken, ofta andelen aktier,
när marknaderna faller och drar
upp den när aktiemarknaden är
mer positiv.
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Marknadsutsikter

Nordiska guldkorn

Lars Söderfjell

Chef för Case Analysgruppen
inom Private Banking.

Text: lars söderfjell foto: håkan flank

Den svenska aktiemarknaden steg i januari med hela 5,6 procent, vilket även med historiska mått mätt är en stark inledning på vad
som förhoppningsvis kan bli ännu ett starkt börsår. Marknadens uppgång har i första hand drivits av indikationer på att konjunkturläget i
USA och delar av Asien, bland andra Kina, förbättrats under slutet av
2012 och inledningen av detta år.

Nordiska aktiemarknader 2012 – 2013
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De nordiska marknaderna
betraktas ofta som en enhet
av internationella placerare.
De anses också mycket konjunkturkänsliga, vilket är en
grov förenkling. Skillnaderna
mellan Sverige och i första
hand Norge och Danmark
är så stora att en svensk aktieportfölj med fördel kan
kompletteras med utvalda
innehav från övriga nordiska
länder.

Finland

Aktiemarknaderna i Sverige och Finland har en relativt
likartad branschsammansättning, där industriföretagen dominerar med
en andel på nästan 30 procent. Finland har dock en större andel basindustri, skogs- och stålbolag, samt Fortum – Nordens enda noterade
kraftproducent av format. Vi får inte glömma mobiltelefonjätten Nokia,
som efter fem svåra år nu verkar vara på väg att resa sig igen.
På andra sidan Öresund är Köpenhamnsbörsen mer fokuserad på hälsovård – hela 43 procent av marknadsvärdet i Danmark utgörs av läkemedelsbolag och medicintekniska företag. Novo Nordisk är världsledande
inom diabetesområdet, Coloplast är stora inom produkter för urologi och
sårvård och William Demant på hörapparater. Vid sidan av dessa finns
också två noterade sakförsäkringsbolag, Tryg och TopDanmark, som i vissa marknadslägen kan vara mycket intressanta placeringsalternativ. Den
danska marknaden kan generellt sett betraktas som mindre känslig för
konjunktursvängningar än de övriga nordiska aktiemarknaderna.
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Om man jämför börsutvecklingen under den senaste tolv-

månadersperioden med våra närmaste grannar – börserna i Danmark,
Finland och Norge – är den svenska uppgången på 14 procent ungefär
ett genomsnitt. Den danska marknaden har stigit med hela 33 procent,
Norge har gått upp med 14 procent medan Finland, där Nokia står för
en stor andel av marknadsvärdet, har haft en trögare utveckling med
ca 11 procent.
De nordiska marknaderna betraktas ofta som en enhet av internationella placerare, möjligen med undantag för Finland, som ingår i
eurozonen. De anses också mycket konjunkturkänsliga, vilket är en
grov förenkling. Faktum är att skillnaderna mellan Sverige och i första
hand Norge och Danmark är så stora att en svensk aktieportfölj med
fördel kan kompletteras med utvalda innehav i övriga nordiska länder.
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Föga förvånande domineras den norska aktiemarknaden av

olje- och oljeservicebolag. Nästan halva marknadsvärdet på Oslo Börs
återfinns i denna sektor. Det gör den norska marknaden till ett intressant alternativ för investerare som söker exponering mot ett stigande oljepris. Bolagsnamn som Statoil klingar bekant även för många
svenska placerare – men oljeservicebolagen Seadrill, Subsea 7, Petroleum Geo-Services, TGS Nopec och Aker Solutions är kanske inte lika
välkända. Samtliga är världsledande inom sina specialområden och
vi talar om stora bolag – exempelvis har Seadrill ett marknadsvärde
på ca 118 miljarder svenska kronor, vilket är jämförbart med Sandvik.

Tre nordiska aktier för portföljen
Novo Nordisk vs OMXN40
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Petroleum Geo-Services (PGS) är ett oljeserviceföretag, som
arbetar med seismiska undersökningar till havs. Dessa säljs till oljeföretag världen över och används i deras arbete med att identifiera och
kartlägga oljefyndigheter. PGS har 14 fartyg som är specialbyggda för
seismiska undersökningar och är en av de största aktörerna globalt.
Vi bedömer att marknaden för seismik – som typiskt sett visar på stora
svängningar över en konjunkturcykel – är i början av en uppgångsfas. Utbudet av nya fartyg är begränsat, vilket leder till stigande rater för de befintliga fartygsflottorna. Vi tror inte att marknadsbalanserna förändras till
det sämre förrän tidigast 2016. I en sådan miljö stiger PGS´ resultat snabbt
– vi räknar med att vinsten per aktie mellan 2012 och 2014 ökar från 0,88
till 2,13 norska kronor, en tillväxt på mer än 50 procent per år. Ett varningens ord kan vara på sin plats: när seismikcykeln vänder nedåt faller PGS´
resultat dramatiskt – det gäller att bevaka utvecklingen noggrant.
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Nokia vs OMXN40

600
1/31/2012

5/31/2012

9/30/2012

1/31/2013

Novo Nordisk är ett av världens mest respekterade läkemedelsbolag. Bolaget är inriktat mot diabetes – en snabbt växande sjukdom
i spåren av det ökade välståndet globalt, inte minst i tillväxtländerna i
Asien. Vi bedömer att marknaden för diabetespreparat under den kommande tioårsperioden växer med i genomsnitt 10-12 procent årligen.
Som överlägset största aktör på området kan Novo Nordisk lägga ned
större resurser än någon annan på forskning kring fetma och diabetes –
på sikt bör det leda till en ökad marknadsandel.
Lönsamheten är extremt god – avkastningen på eget kapital väntas
uppgå till ca 60 procent under de närmaste åren. Detta, tillsammans
med den höga förväntade tillväxten och en förhållandevis låg risk, motiverar mer än väl de höga vinstmultiplarna. Aktien ger en direktavkastning på ca 4 procent, men bolaget köper dessutom tillbaka aktier i
marknaden för ett minst lika stort belopp varje år.

PGS vs OMXN40
PGS (USDm)
Omsättning
Resultat före skatt
Vinst/aktie
Utdelning

2012e
1520
240
0,88
0,25

2013e
1812
476
1,7
0,35

2014e
2022
622
2,13
0,8

P/E-tal
Direktavkastning
Lönsamhet

20,3
1,4%
10,3%

10,5
2,0%
17,5%

8,4
4,5%
18,5%

110.0
100.0

PGS

OMXN40

90.0
80.0
70.0
60.0
1/31/2012

5/31/2012

9/30/2012

Nokia (EURm)
Omsättning
Resultat före skatt
Vinst/aktie
Utdelning

2012
30 177
-260
-0,17
0,00

2013e
30 055
1 189
0,11
0,05

2014e
30 700
2 133
0,25
0,15

P/E-tal
Direktavkastning
Lönsamhet

neg
0,0%
neg

25,6
1,7%
4,9%

11,5
5,2%
11,0%

5.00
NOK

OMXN40

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1/31/2012

5/31/2012

9/30/2012

1/31/2013

Nokia har under de senaste månaderna lanserat en mängd
produkter. Det har givit investerarna ökade förhoppningar om att bolaget
ska lyckas återta sin position som en av de ledande tillverkarna av mobiltelefoner. Den senaste modellserien – Lumia – har fått ett mycket positivt
mottagande, faktiskt så positivt att Nokia inte lyckats öka produktionen i
samma takt som efterfrågan. Det kan vara ett första tecken på att marknadsandelen inom ”smarta telefoner” är på väg att återhämta sig.
Lite i skymundan har Nokia också lyckats vända sin infrastrukturverksamhet i Nokia-Siemens Networks, från stora förluster till god lönsamhet.
Nokia har också fortsatt sälja något mindre avancerade telefoner i stora
mängder, och med positivt resultat, på utvecklingsmarknader. Vi bedömer
att dessa verksamheter, tillsammans med bolagets nettokassa på nästan
40 miljarder kronor, har ett värde som med viss marginal motiverar den
nuvarande börskursen. Man får alltså en ”gratis” option på att Nokia lyckas
inom smarta telefoner. Vi får dock inte veta om vändningen lyckats förrän
sent på året, vilket gör att kursutvecklingen fram till dess kan bli volatil.
Lyckas bolaget kan aktien mycket väl dubblas från dagens nivåer.

1/31/2013

Be careful out there.
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Topplistan

Haka på Topplistan –
Topplistan steg med 16,1 procent under 2012. Sedan starten i februari 2004
har den ökat i värde med i genomsnitt 18,9 procent per år – nästan dubbelt
upp mot börsindex som gått upp 9,8 procent. Utsikterna är goda även i år.

”Vi är övertygade om
att vi har en
bra strategi,
som fungerar
bra på lång
sikt”

Text: Thomas Johansson foto: håkan flank

D

e positiva konjunktursignalerna
förstärktes under december och
trenden fortsätter i början av
2013. Det är framför allt USA och
Kina som överraskar positivt, vilket i sin tur har
bidragit till en återhämtning för främst verkstadsaktierna.
Vi ser positivt på aktiemarknaden det
kommande året, då mycket talar för en återhämtning i den globala ekonomin. Börsuppgången under 2012 ägde rum trots stora utflöden från aktiefonder. Institutionella placerare
har en tydlig övervikt mot räntebärande instrument. Får vi en ökad riskaptit och fortsatt
förbättring i konjunkturutsikterna kan flödena
vända tillbaka till aktiemarknaden.

I december steg Topplistan med 2,4
procent, något bättre än börsindex som lyfte
2,0 procent. Investor, NCC och SCA bidrog till
den starka utvecklingen medan framför allt
Volvo vägde i motsatt riktning. Renaults utförsäljning av aktier sänkte kursen påtagligt i
slutet av förra året. Efter årsskiftet har Volvo
återhämtat fallet och nått den högsta nivån

sedan början av 2012.
Under slutet av december sålde vi TeliaSonera och plockade istället in Tele2. Vi har
dragit ned förväntningarna på utdelningar
från Telia mot bakgrund av att noteringarna
av Megafon och Kcell hamnade i underkant av
våra förväntningar. Tele2 har högre direktavkastning än Telias och är en av få europeiska
teleoperatörer som lär uppvisa tillväxt i försäljningen under de närmaste åren.
Bankerna

utvecklades

överlag

starkt under året. Topplistan låg med övervikt i sektorn under större delen av perioden.
Swedbank var ett stort innehav under året och
aktien steg cirka 50 procent inklusive utdelning. Även Handelsbanken och Nordea ingick i
portföljen. Vi tog hem vinsten i Handelsbanken
under hösten medan Nordea ligger kvar då värderingen har släpat efter övriga banker.
Andra aktier som utvecklades starkt under
året var bland andra Investor, Fabege, Atlas
Copco och SCA. Investor tog fart i slutet av
året då bolaget sålde Gambro till ett högt pris.
Affären ökade förtroendet för ledningens för-

Telia ut Tele2 in
Företag

10 |

Kurs

Vikt

Atlas Copco

182,5

10%

145,0

jul-12

Hög andel eftermarknad, bra geografisk exponering.

Autoliv
Fabege
H&M
Husqvarna
Investor
Lundin Petroleum
Nordea
SCA
Swedbank
Tele2
Volvo
Kassa

415,3

5%
5%
5%
5%
10%
5%
10%
5%
10%
5%
10%
15%

396,6

nov-12

Bättre konjunktursignaler från USA och Kina.

54,6

jan-12

Attraktivt läge på fastighetsbestånd.

238,0

sep-12

Bra tillväxtutsikter på lång sikt.

35,8

sep-12

Vinnare på starkare bostadsmarknad i USA.

136,7

jan-12

Starkare kassaflöde möjliggör högre utdelningar.

160,3

jan-13

Vi tror på höjda reservestimat för Johan Sverdrup.

67,7

feb-12

Stabil utveckling och fortsatt god kreditkvalitet.

127,1

okt-12

SCA:s nya strategi börjar leverera resultat.

88,2

apr-10

Stark Q4-rapport, höjda prognoser, låg värdering.

115,9

dec-12

God tillväxt i Ryssland och hög direktavkastning.

88,6

sep-12

Gynnsam geografisk exponering, attraktiv värdering.

69,9
233,2
40,7
180,3
163,3
69,3
154,6
150,2
115,1
94,5

Inköpskurs

Inköpsdatum

Kommentar

* Kurserna gäller 2013-01-31

den utklassar börsen
måga, vilket minskade substansrabatten. Trots
den kraftiga uppgången tror vi det finns mer
att hämta i Investor, innehaven är spännande
och rabatten bör kunna minska ytterligare. Vi
ser stor potential för stigande utdelningar de
närmaste åren mot bakgrund av att innehavet
i sårvårdsbolaget Mölnlycke utvecklas bra. När
skuldsättningen i det tidigare hårt belånade
Mölnlycke är nere på en mer normal nivå, finns
stor utdelningskapacitet i Investor.
SCA kom in i portföljen tidigt på året.
Vi valde att kliva av aktien inför rapporten för
det andra kvartalet. Rapporten blev dock stark.
Med facit i hand borde vi ha hängt kvar i SCA.
Senare under hösten köpte vi tillbaka aktien på
en högre nivå och var med på en kraftig uppvärdering under slutet av året. Renodlingen,
som det pratats om länge, har nu till stora delar
genomförts och över 80 procent av försäljningen genereras från konsumentprodukter.
På minuskontot kan främst noteras
svag utveckling för Avanza, Kungsleden och
Ericsson. Lägre kundaktivitet ledde till dålig
resultatutveckling för Avanza. Vi sålde aktien i
augusti med förlust på strax över 20 procent inräknat utdelningen. Värderingen i Kungsleden
framstod som låg men försämrade lånevillkor
bidrog till att vi klev av positionen med förlust
under våren 2012. Genom att bita i det sura

äpplet och sälja Kungsleden undvek vi dock
det kraftiga kursfallet under hösten, en följd av
Skatteverkets upptaxering av bolaget.
MTG sålde vi också med förlust, men
ändå före det stora raset. Aktien tappade
successivt under våren och sommaren för
att senare under hösten tappa 30 procent på
några få dagar. Bakgrunden var att MTG får
allt hårdare konkurrens från nya aktörer,
vilket sätter press på den traditionella
betal-TV affären.
Topplistan steg totalt
med 16,1 procent under
2012, marginellt sämre än index som klättrade 16,5 procent inklusive utdelningar.
Trots en bra avkastning är
vi inte nöjda – målet är att
överträffa marknaden. Sedan starten i februari 2004
har portföljen stigit med i genomsnitt 18,9 procent per år,
vilket är nästan dubbelt upp
mot börsindex som gått upp 9,8
procent. Vi är därmed övertygade
om att vi har en bra strategi, som
fungerar bra på lång sikt.
Vill du haka på? Kontakta din rådgivare.

Bra, långsiktig strategi
600,0
500,0

Topplistan

Index

Thomas
Johansson
tror på
fortsatt bra
börs.

400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

| 11

Entreprenören | Joachim Samuelsson

Joachim Samuelsson:

Bygga värde med
hög utväxling
Joachim Samuelsson kickstartar bolag, utvecklar dem under några år och
realiserar sedan värdeökningen i en försäljning. Som entreprenör utmanas
han av att bygga och realisera stora värden på kort tid och med så liten
insats som möjligt. Han blev nyligen utsedd till Skånes mest företagsamma
människa 2012 av Svenskt Näringsliv med över tusen röster från allmänheten. Hans senaste satsning, mobilteknikföretaget Crunchfish, kommer att
lansera ett helt nytt sätt att interagera med konsumentelektronik.
Text: Tore davegårdh Foto: Jesper Rydberg - Helsingborgs Dagblad

Grattis till den fina utmärkelsen! Är du glad?
– Jag är både glad och stolt. Svenskt Näringsliv
motiverade det med att ”Joachim Samuelsson
är en sann inspirationskälla för både ungdomar och vuxna genom att visa att mål är möjliga att nå med rätt vilja och engagemang. Han
har uppnått mål som de flesta stora affärsmän
bara drömmer om.” Det är speciellt hedrande
att allmänheten röstade fram mig till vinnare bland de fem finalisterna och att det var
många ungdomar som röstade på mig.
Varför blev du entreprenör?
– Lite av en slump. Ericsson utvecklade i Singapore ett mjukvarubaserat designsystem för
trådburna telefonnät och ville ha hjälp med
att utveckla en optimeringsalgoritm för att
designa kopparnäten automatiskt. Mitt examensarbete som civilingenjör råkade vara lösningen till deras problem, vilket resulterade i
en anställning på Ericsson Network i Singapore. Efter drygt två år ville jag byta affärsområde till mobilsidan inom Ericsson, men just då
var det anställningsstopp, till och med inom
koncernen. Det ledde till att jag sade upp mig,
flyttade hem till Helsingborg med fru och två
småbarn. Min fru föreslog att vi kunde impor-
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tera och sälja trähantverk, som vi hade sett
under semestrar på Bali. Speciellt träbananer
blev vår storsäljare.
Träbananer?
– Det var populärt på 90-talet att ha frukt i
målad balsaträ som prydnad hemma. En träbanan kostade då 29 kronor i butik i Helsingborg. På Bali kunde man köpa dem för under
en krona styck. Här fanns utrymme för bra affärer och jag lärde mig mycket om marknadsföring, försäljning, redovisning med mera.
Redan efter ett år valde jag dock att söka jobb
på Ericsson igen och fick ett jobb på affärsområdet Business Communication som ansvarig
för försäljningen i östra Asien och ett regionalt kompetenscenter i Malaysias huvudstad
Kuala Lumpur.
Hur blev du entreprenör igen?
– Jag utvecklade en optimeringsalgoritm under julledigheten 1992 som automatiskt allokerade frekvenser i mobila telefonnät i syfte
att minimera störning och tappade samtal.
Jag erbjöd algoritmen till Ericsson Radio mot
en anställning, men de valde en annan lösning. Fyra år senare kom jag av en slump i

”Målet är
att sälja
Crunchfish
för 100
miljoner
dollar”
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Entreprenören | Joachim Samuelsson

kontakt med frekvensplanering igen och fick
då bekräftat att Ericssons valda lösning inte
fungerade. Jag testade då min lösning och det
ledde till att jag sommaren 1996 startade bolaget ComOpt. Vi blev världsledande och hade
bland andra tre av de fem största amerikanska
mobiloperatörerna som kunder. Jag sålde bolaget till ett amerikanskt företag i början av
1999 efter ett bra bud. Sedan var jag med i
ledningen som i sin tur sålde det bolaget till
ett annat amerikanskt bolag året efter. 2001
kom telekrisen och jag fick möjlighet att tillsammans med mina kollegor köpa tillbaka
ComOpts verksamhet. Efter drygt två år sålde

vi bolaget igen till ett brittiskt bolag i mobilbranschen, som i sin tur sålde det till ett amerikanskt riskkapitalbolag året efter. Det var en
riktigt nyttig erfarenhet att vara med om fyra
bolagsförsäljningar under loppet av bara sex
år med samma verksamhet. Det är antagligen
någon form av rekord.
Och sedan blev det dentalteknik?
– Ja, men först efter två års ideellt heltidsarbete med att stimulera entreprenörskap bland
ungdomar i Helsingborgsregionen. Att jag sedan hamnade i ett dentalteknikbolag var en
ren slump igen. Biomains grundare låg i tvist

Om Joachim Samuelsson
Joachim Samuelsson är serieentreprenör
från Helsingborg som gärna ger sig i kast
med utmaningar med hög potential. Han
har en civilingenjörsexamen i industriell
ekonomi från Linköpings tekniska högskola. Som ingenjör är Joachim erkänt
duktig på matematisk optimering inom
telekom, men han har arbetat med både
dentalteknik och målade trähantverk från
Bali. Joachim har dessutom arbetat ideellt
i flera år med att inspirera entreprenörskap bland ungdomar.
Idag är Joachim huvudägare och styrelse-
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ordförande i det spännande Malmöbaserade mobilteknikbolaget Crunchfish, som
utvecklar mjukvara för touchless interaktion med kamerautrustad konsumentelektronik.
Joachim är lika aktiv på sin fritid. Han gillar
äventyrligheter och besteg Kilimanjaro förra
året med sin äldsta dotter. I år ska de två
vandra till Mount Everests basläger. Han kör
den supersnabba elbilen Tesla Roadster, tränar på gym flera gånger i veckan och älskar
att dansa. Han är gift med Petra och de har
tre döttrar i åldrarna 17 till 22 år.

med sina riskkapitalister och jag fick möjlighet att köpa loss deras andel för bara en krona
mot att de skulle få betalt senare när vi hade
vänt bolaget. Vi lyckades och efter drygt tre
år sålde vi bolaget till tyska Heraeus för över
200 miljoner kronor – en omtumlande resa
som man kan skriva en bok om. Nu fokuserar
jag på Crunchfish som utvecklar mjukvara för
touchless interaktion med mobiler, surfplattor, datorer och TV-apparater. Det ser riktigt
lovande ut och målet är att realisera ett värde
på 100 miljoner dollar om tre år.
Är det verkligen rimligt?
– Ja, det tror jag. Skånska mobilteknikföretagen TAT från Malmö och Scalado från Lund
är liknande bolag som såldes häromåret med
hög värdering. Lyckas vi skapa intresse i marknaden för touchless interaktion och dominera
inom ett valt kundsegment är värderingen
klart realistisk. Frågan är mer om vi lyckas på
bara tre år, eftersom vi ännu inte har omsatt
något med tekniken ännu. Utmaningen passar
mig perfekt. Vi hoppas på en synnerligen hög
utväxling på satsat kapital och en riktigt spännande resa. Det är antagligen någon gigant
som Apple, Google eller kanske koreanska
Samsung som kommer att förvärva bolaget.
Varför använder du Ålandsbanken?
– Jag kom i kontakt med banken via ett skatteseminarium förra året. Johan Samuelsson och
Johan Thim presenterade förtjänstfullt fördelarna med det nya investeringssparkontot som
staten hade infört vid årsskiftet. Vid närmare
samtal visade det sig att Ålandsbanken kunde
hantera kapitalförvaltning med företagsobligationer i ett ISK – något som varken Nordea eller
Danske Bank ville erbjuda eftersom det skulle
innebära en manuell hantering. Ålandsbanken
var villig att göra jobbet och fick därför förtroendet att förvalta mitt kapital. Jag är jättenöjd
med att ha genererat över 10 procent skattad
avkastning på eget kapital hittills, särskilt med
tanke på att jag i princip bara har investerat i
räntebärande obligationer i trygga bolag.

Tesla Roadster
0-100 på 3,7 sek

Gammal är äldst

Still going

strong

Bengt Lethenström
Bengt Lethenström är 99 år och har handlat med aktier i 82 år. Han räknar
med bra börsutveckling de kommande åren.
Text: Tore davegårdh Foto: Caroline L Jacobsen

Vilken var din första aktieaffär?
– Jag köpte tre aktier för 98 kronor styck i Tändsticksaktiebolaget 1931, min far köpte resten av
börsposten. När sedan Ivar Krüger sköt sig 1932
blev de nästan helt värdelösa. Jag behöll mina
i många år och till slut fick jag tillbaka satsade
pengar, men det var en dålig affär.
Har marknaderna förändrats?
– Det var mer stabilt förr. Det är mycket rörligare nu och allt går mycket fortare, med datorer som köper och säljer i ett herrans tempo.
Samtidigt har det blivit lättare att handla med
små poster – det är bra.
Vilka typer av affärer gör du, fonder,
aktier, optioner?
– Fonder gillar jag inte. Jag vill veta exakt vad
jag köper och jag handlar bara med aktier

på stora listan – det är säkrare. Ibland gör
jag någon optionsaffär men då tar jag hjälp
av min son Jan. Det där med optioner är lite
krångligt.
Påverkar åldern din syn på aktiemarknaden?
– Jag har blivit lite försiktigare med åren även
om jag fortfarande belånar depån ibland. Det
blir också färre affärer än tidigare. Portföljen
består av cirka 25 aktier. Investor ingår alltid.
Stenbecksfären gillar jag också. På sistone har
jag gjort bra affärer i StoraEnso, gamla Kopparberg.
Sämsta/bästa affärer?
– I Ericsson har jag förlorat en massa pengar
och i en del annat också, men dåliga affärer
förtränger man ju. De bästa har nog varit i
Electrolux, StoraEnso och Hexagon.

Bengt Lethenström är född den 23
mars 1914. Han blir alltså 99 år om
en dryg månad.
Han är uppväxt i Stockholm, tog
studenten vid Östra Real och har
examen både från KTH och Handelshögskolan.
Bengt Lethenström har haft en rad
olika arbeten, på Asea, försäkringsbolaget Skåne-Malmö i Malmö,
Allmänna Brand i Jönköping och
på Skandia i Stockholm, i flera fall i
chefsbefattningar.
De första aktieaffärerna gjordes i
17-års åldern och han är fortfarande
aktiv.

Vad tror du om börsåret 2013?
– Kanske vi får en svacka i februari – det är
ju inte ovanligt – men jag tror på en definitiv vändning i år. Problemen i EU är en sorglig
historia, men vi kan inte ha lågkonjunktur hur
länge som helst. Jag tror på en bra börs och
ligger med belåning i portföljen
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Tänkvärt | Johan Thim

Bra
affär:
Ta hem dina utl

Många svenskar har oredovisade intäkter och förmögenheter utomlands. Att svenska myndigheter har ökat sitt
informationsutbyte med ”skatteparadis” och att förmögenhetsskatten tagits bort gör det mer intressant att göra
en självrättelse. Det kan bli en riktigt lönsam affär.
Text: Johan Thim foto: claes rosengren illustration: jörgen melin
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ändska pengar
En frivillig rättelse, även kallad självrättelse, är ingen ny företeelse utan har länge
varit ett verktyg för den skattskyldige att
slippa skattetillägg eller brottspåföljd. Om du
har haft inkomster som ska deklareras och beskattas i Sverige, men så inte har skett, är det
fråga om en frivillig rättelse. En förutsättning
är dock att du själv kommer in med uppgifterna – innan Skatteverket på egen hand initierar
en utredning.
En frivillig rättelse kan göras inom alla

inkomstslag, även vid udda företeelser som
oredovisade försäljningar av konst eller svarta löner. I sammanhanget tänker man dock
främst på ”frivillig rättelse av oredovisade inkomster i utlandet”. Antalet frivilliga rättelser
med utlandsanknytning har ökat explosionsartat de senaste åren. Det beror förmodligen
till stor del på Skatteverkets och regeringens
arbete med att skapa informationsutbytesavtal med länder hos vilka svenskar länge haft
oredovisat utlandskapital. De två vanligaste
är Luxemburg och Schweiz. Sannolikt kommer antalet rättelser att fortsätta öka, delvis
beroende på att förmögenhetsskatt normalt
inte behöver betalas längre, men även för att
”rättaren”, oftast en man född på 1930- eller
1940-talet, helt enkelt bestämt sig för att ta
hem pengarna till Sverige igen.
Hur görs en frivillig rättelse? De

taxeringsår som ska rättas är de sex senaste.
En frivillig rättelse som initieras under 2013
ska alltså inledas med inkomståret 2007
(taxeringsår 2008). Vår rekommendation är
att rättelsen härutöver ska omfatta information rörande ytterligare fem år bakåt i tiden.
Genom vår försorg blir handläggningen smidig och Skatteverkets beslut är kortfattat och
avslöjar inte vad rättelsen avser. Den under-

liggande utredningen är dessutom sekretessbelagd. Observera att vi också kan inleda en
anonym dialog med Skatteverket innan vi offentliggör vem rättelsen avser. På så sätt kan
du som kund känna dig säker på vad konsekvenserna blir – innan tärningen är kastad!
Hur tjänar du på att ta hem pengarna? Skattekostnaden för en frivillig rättelse brukar i regel uppgå till 10 procent av det
totala kapitalet. Vår erfarenhet säger oss dock
att en frivillig rättelse kan vara mer fördelaktigt än att behålla kapitalet i utlandet:

a) du får ”hem” pengarna – de kan användas
öppet igen
b) genom att låta Ålandsbanken i Sverige förvalta pengarna får du en närhet och därmed
större utbyte av förvaltaren av ditt kapital
c) du behöver inte oroa dig för att barn eller
andra närstående inte ska få ta del av kapitalet och de slipper ärva dina bekymmer
med hanteringen av kapitalet, vid ditt eventuella frånfälle
d) sist men inte minst: eftersom förmögenhetsskatten avskaffats (det skedde 2007)
ger det en stor skattebesparing. Detta tillsammans med det faktum att åren 2008
och framåt generellt gav låg eller negativ
avkastning hos de utländska bankerna kan
innebära att skattekostnaden halveras,
eftersom förluster, avgifter och utländska
skatter blir avdragsgilla. Det är numer teoretiskt möjligt att få tillbaka mer än du behöver betala i skatt!
Tveka inte att kontakta oss på Ålandsbanken
om du har kapital i utlandet som du vill ta hem
eller om du har några frågor kring detta.

Johan Thim
Skatteexpert
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Entreprenören | Thomas Hain

”Vi ska
erövra
världen”
Thomas Hain, med erfarenheter från Genève och New York, satsar hårt på
en ny, svensk kvalitetsvodka. Det ser lovande ut – den vinner alla tävlingar.
Text: Tore davegårdh Foto: Caroline L Jacobsen

Varför gick du in i Purity Vodka?
– Jag blev uppringd av Valdemar Kuuttanen
på Symposion AB, som redan hade den fantastiska vodkan i sitt sortiment. De behövde
komma i kontakt med investerare, vilket jag
åtog mig att arrangera. Vid närmare studier
blev jag själv intresserad och investerade i
bolaget. Att vara med och bygga ett nytt varumärke kändes väldigt stimulerande.
Branschen är tuff – lyckas ni?
– Det som talar för Purity Vodka är det faktum
att vi vinner alla tävlingar vi deltar i. Det avgörande är att lyckas i USA, där vi nu finns i tolv
delstater. Är vi framgångsrika där tror jag vi
kan erövra hela världen. Utsikterna är goda –
vi har en bra organisation bestående av 25 anställda på våra kontor i Malmö och New York
och vi har en vodka som helt enkelt smakar
ovanligt bra.
Vad är hemligheten?
– Den goda smaken beror på flera faktorer. Purity är verkligen en ren vodka. Den destilleras
34 gånger! Därmed finns det inget i den som
inte ska vara där. Ett hemligt recept ger den
dess utsökta smak. Alla som provar gillar den.
Din bakgrund finns ju i finansvärlden.
Kan du något om sprit?
– Jag lär mig, men den verkliga kunskapen har
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Thomas Kuuttanen och andra i företaget. Min
bakgrund har bäst kommit till nytta genom att
finna investerare. Vi har ambitiösa planer och
tillgång till kapital är livsviktigt.
Var kan man köpa den och vad kostar
kalaset?
– Flaskan kostar strax under 500 kronor och
är tillgänglig via Systembolagets beställningssortiment, men även i det ordinarie sortimentet i några butiker.
– Vi finns i ca 25 länder och är representerade på många av de bästa hotellen och restaurangerna såväl i New York som på andra
platser i världen
Avslutningsvis - kan du skåla för
Ålandsbanken?
– Jag följde med en god vän på en kundträff i
banken i somras. Jag är ju väl förtrogen med
finansbranschen och hade kanske inte så stora
förväntningar på att få höra något nytt. Det
var klart intressant, speciellt belystes problematiken kring utflytt och hemflytt mycket bra
av er expert Johan Thim. Han har ju arbetat
med dessa frågor vid Skatteverket så han vet
vad han talar om.
– Jag arbetar faktiskt mer och mer med
Ålandsbanken. Det finns stor kompetens i en
liten organisation och det är trevligt att vara
kund i en mindre bank. Skålar gör jag gärna!

Om Purity Vodka
När spritåret 2012 sammanfattades vid The Grand Spirits Masters
i London blev Purity Vodka årets
vodka och erhöll 100 poäng, vilket
är unikt. Utmärkelsen är ett resultat av Purity Vodkas storartade
framgångar vid internationella
sprittävlingar under året. 2012 var
ett närmast osannolikt år för Purity Vodka, 18 medaljer tilldelades
vid årets olika sprittävlingar. Året
avrundades på bästa sätt då Purity
Vodka, för andra året i rad, utsågs
till The Grand Vodka Master vid
branschens mest prestigefyllda
tävling The Grand Spirits Master
2012.
För framställningen av Purity
Vodka har en ny typ av destillationspanna utvecklats. I denna destilleras vodkan 34 gånger för att
få fram en produkt som är så ren
att den inte behöver filtreras. På
så sätt behåller vodkan sin karaktär byggd på ekologiskt odlat vete
och korn. Purity Vodka har sitt
ursprung vid Ellinge Slott i södra
Sverige. Ambitionen från bolagets
sida är att erbjuda konsumenter
världen över en vodka där renhet och elegans kombineras med
smak, komplexitet och fyllighet.
Purity Vodka är idag världens mest
prisbelönta ultra premium vodka.

Om Thomas Hain
Thomas Hain är uppväxt i Malmö och
återvände till Skåne efter ett antal år
i Schweiz, USA och Stockholm. Han är
jurist och lärde sig Private Banking i Genève och aktiehandel i New York, där
han blev auktoriserad börsmäklare på
Wall Street.
I Sverige har han arbetat på utlandsavdelningen i Stockholm, Malmö och London för Handelsbanken. Han startade
Öhman Kapitalförvaltning i Malmö 1984
och elva år senare byggde han upp Carnegies kapitalförvaltning i Skåne. Vid 58
års ålder valde Thomas Hain att bli sin
egen inom finansvärlden. Sedan några år
är han delägare i Purity Vodka där han
nu lägger stort engagemang.
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Smått & Gott | Skånska slott

Skjuta lerduvor, äta kalvfilé med dragonsky, sova på en kudde med krusade
örngott; i Skåne är det inte långt till livet som slottsherre.
Text: jan törnqvist

På himmelen vandrar sol, stjärnor och
måne och kastar sitt fagraste ljus över
Skåne på höga, på låga, på stort och på
smått på statarens koja och ädlingens
slott.
Se månstrålen in genom blyrutan faller
och tecknar på golvet det järnsmidda
galler skön jung frun hon drömmer i
majnattens ljus att friaren kommer till
Glimmingehus.
På utflykt till bokskogen malmöbon
glor upp till raden av strålande fönster
på Torup att smaka på kaka, som
bakats på spett, dig ber hennes nåd,
friherrinnan Coyet.
Där rådjuren skymtar bak blåvita
stammar man ser Toppeladugård med
broar och dammar långt bort från
systemet, och spriten och stan där lurar
belåtet fiskalen Aschan.
Med port genom huset och gamla
kanaler lyss Skabersjö ännu till jaktens
signaler själv kungen i nåder far dit
från sitt slott och skjuter fasaner med
grevarna Tott.

Skåne finns 95 slott och ännu fler
herresäten. I Småland fem. Det säger
en del om de här två landskapen; det
rika och bördiga Skåne, det fattiga och
karga Småland.
Skåne är slottens landskap. I Småland har
mer än hälften av de medeltida slotten blivit
ruiner, i Skåne lever många slott gott på betalande besökare: hotellnätter, trädgårdsbutiker, bröllopsarrangemang…
Forntida slottsherrar har helt enkelt fått
annat att göra. Den skånska adeln knegar på
för att locka turister till sina slott. Ägarna har
ett historiskt ansvar och det kostar på att driva ett slott även om ägorna också har ett stort
värde; de hundra största markägarna äger en
fjärdedel av Skåne. Hälften av dem är adelsmän och många är slottsägare.
Också slottsherrarna är annorlunda.
Carl Piper är den tredje störste markägaren
(Högestad Christinehof Fideikommiss) och
den störste privatägaren (en procent av all
mark i Skåne); Carl Piper kallas ”röde greven”
för sitt engagemang för miljö och jämlikhet.
Hans Gabriel Trolle Wachtmeister är tvåa
på listan över privata markägare i Skåne (slot-

tet Trolle-Ljungby). Carl Trolle-Bonde trea
(slottet Trolleholm),
Christinehof är ett slott i tysk barockstil,
byggt 1737-1740. Du kan fika i ett slottskafé
eller vandra runt i Ekoparken. Ligger i Tomelilla. Slottet Trolle-Ljungby, en praktfull renässansbyggnad, byggdes 1629. Du kan handla
i viltboden eller hyra in dig och dina vänner i
Espetorp på ägorna och skjuta lerduvor, fiska,
rida eller spela golf. Ligger utanför Kristianstad. Slottet Trolleholm byggdes i renässansstil 1760. Du kan hyra rum i slottet, äta kalvfilé
med dragonsky och citronrostade primörmorötter, koppla av med jakt och skytte, spela
golf, bada bastu, ta ett dopp i poolen eller gå
en matlagningskurs. Ligger öster om Svalöv
Andra slottsherrar: Henrik Tham (Häckeberga), Thure Gabriel Gyllenkrok (Björnstorp
och Svenstorp) och George Bergengren (Pugerup och Rydsgård).
Du kan alltså leva som en adelsman och
känna på hur det är att vara slottsherre. Om
än bara för några dagar.
Visserligen brukar det heta att mitt
hem är mitt slott. Man vad är det som egentligen får kallas slott? Byggdes ursprungligen

Och därefter hälsar han på baron
Trolle och jagar och spelar sin sang och
sin nolle alltmedan baronens gemål
plockar gräs åt rastupp och rashöna på
Trollenäs.
På storkarna tror också Borgeby herre
fast storken i Skåne för vart år blir färre
när parken vid Borgeby doftar viol då
stämmer Ernst Norlind sin träskofiol.
Till lugnet och vilan, från dammet och
möget från Stockholm till Skåne, far
Hans Kunglig Höghet han längtar till
lunden där sipporna gro och drömmer
om sundet och Sofiero.
Låten Skånska slott och herrsäten;
text av Hjalmar Gullberg
Målning av Agda Holst
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Högestad Christinehof Fideikommiss

Hurudan är
skåningen?
av kungar och furstar. Slott ska byggas i sten
(undantag finns). Slottet ska ha minst två
våningar. Och det måste finnas vestibul, sal,
bankettsal, mer än en salong och mer än ett
sovrum. En allé ska leda fram till slottet och
slottet ska alltid ha en park i anslutning till
byggnaden, Bara så att du veta när du kommer ner till Skåne.
De äldsta skånska slotten byggdes för mer
än tusen år sedan. Som Ellinge slott utanför
Eslöv, ett av de äldsta. Anor från 1000-talet.
Där kan du gifta dig, till exempel. Krapperups slott utanför Höganäs är en gammal
borg från 1300-talet. Slottets park är öppen
för allmänheten. Där kan du gå och lukta på
blommor som rosor och rhododendron, som
en spansk liten tjur.
På Glimmingehus kan du slå dig ner i örtagården och känna dofterna, på Torups slott
vandra i bokskogen och se ljuset sila ner genom löven, på Toppeladugård vila vid dam-

men, på Skabersjö slott luta dig tillbaka på en
bänk i parken, på Trollenäs slott hyra hela slottet (36 000 kronor för ett dygn), på Borgeby
slott välja mellan mässor, marknader, konstutställningar och musikaftnar och på Sofiero
slott njuta i eftermiddagssolen bland alla växter, blomrabatter, buskar och träd, i det som
kallas Europas vackraste park.

Han är jovialisk. Som Hans Alfredson,

De skånska slottsträdgårdarna lig-

skåningar gillar att sjunga: Hasse

ger inte långt bort. Bakom Malmöhus slott ligger
en ekologisk trädgårdsodling. Örtagård, fruktträd, köksträdgård. Och ett café. Övedsklosters
slottsträdgård i Sjöbo är en 1700-talspark med
terrasser och fontäner. Bosjöklosters slottsträdgårdar i Höör med tusentals rosor, narcisser,
hortensior, pioner, liljor och tulpaner. En gång i
tiden var det en ära för slottsägarna att få visa
upp den allra vackraste trädgården.
Skåne var den danska adelns rika land och
under medeltiden tävlade slottsägarna om att
ha de flottaste ägorna. Det är en tävlan som
fått ny fart under de senaste decennierna;
vem lockar mest besökare?
Övernatta kan du bland annat göra på
Snogeholms slott, Bäckaskogs slott, Kronovalls slott. Häckeberga slott, Herrevadskloster, Kåseholms slott, Trollenäs slott och Örenäs slott.
Att sköta ett slott är helt enkelt ett sätt att
överleva. Och att dela med sig av historiens
rikedom.

Andersson, Marie Fredriksson, Siv

Edvard Persson och Sven Melander.
Tidernas mest kände skåning?
Det måste väl vara Per-Albin Hansson,
politikern som skapade det svenska
folkhemmet. Skånska? Birgit Nilsson,
operasångerskan. Det tycks som om

Malmkvist, Jan Malmsjö, Eric Saade,
Timbuktu, Måns Zelmerlöw…

Trolleholm

Trolle-Ljungby
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Momentum

Momentum
Vad vet du egentligen om Skåne? Hur länge har landskapet varit svenskt? Hur högt är
det högsta berget? När kommer våren till Skåne?
Scania är det latinska namnet för Skåne. Vid freden i Roskilde 1658 efter många års strider mellan svenskar och danskar blev Skåne svenskt. Men det skulle ta ända till 1719 innan
Skåne var helt svenskt. På Söderåsen kan du stå 212 meter över havet och blicka ut över
det skånska landskapet. Vårens normala ankomst till Malmö är den 22 februari (SMHI).
Text: jan törnqvist

Högst i Norden
Turning Torso i Malmö är Nordens högsta hus, 190 meter. Det tog fyra år att bygga
de nio kuberna som vrider sig mot skyn; 147 lägenheter och 4 200 kvadratmeter
kontor. Huset har bjudits ut till försäljning, det är bara att hosta upp sådär två
miljarder. Den mest ovälkomne besökaren: Felix Baumgartner som gjorde ett Basehopp från Turning Torso, landade välbehållen och försvann på en motorcykel.

En enda soppa
Antingen älskar man den eller så vägrar man att äta den, även om
den bara serveras en gång om året: svartsoppa, lagad på buljong
och gåsblod, smaksatt med sirap, starkvin,
cognac, vinäger, nejlikor, ingefära och
kryddpeppar (lite som att koka soppa
på en spik). Serveras till äppelklyftor
och katrinplommon. En gammal rätt,
har lagats sedan medeltiden. Mårtensafton 2013 den 10 november.

Skånskt klargörande

Mårtensafton
Mårtensafton
10
10 november
november

Visa av Lasse Dahlqvist 1938, sjungen av
Edvard Persson, Skånes störste artist:
Kanske språket vi talar ej klingar så väl,
men de e å förbliver en del av vår själ.
Kan hända det retar en del,
men i så fall e det deras eget fel.
Uti självaste riksdan på skånska di slåss,
för de flesta utav dom har kommit från oss.
Så låt dom bara gå på, vi klarar oss nog ändå.
Ja, låt dom bara gå på, vi klarar oss nog ändå.

En ny tunnel
Tanken att bygga en bro över Öresund är gammal.1880 dök de första planerna upp, nya
planer 1936 och 1954. Men 50 år senare blev byggplanerna verklighet. Den 1 juli 2000
öppnades bron, 7 854 meter lång. Total kostnad: 40 miljarder kronor. Nya planer: en
tågtunnel mellan Helsingborg och Helsingör.
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B-porto betalt

Även avancerad
rådgivning ska vara
okomplicerad.
Hos oss möter du experter och specialister som hjälper
dig med allt från ax till limpa. Vi tar hand om komplexa
frågor och vägleder våra kunder gällande:

• Planering av utlandsflytt
• Korrekt genomförd självrättelse
• Genomtänkta och väl förberedda generationsskiften
• Ägarplanering och bolagsstrukturer
• Försäljning av bolag
Välkommen in till oss!

Vi går vår egen väg.

Välkommen till oss på Ålandsbanken Private Banking. www.alandsbanken.se/privatebanking

Stockholm: Stureplan 19, tel. 08-791 47 20, pbstockholm@alandsbanken.se Göteborg: Södra Hamngatan 37–41, tel. 031-333 45 00,
pbgoteborg@alandsbanken.se Malmö: Stortorget 11, tel. 040-600 21 00, pbmalmo@alandsbanken.se

Ett rikare liv

