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MOMENTS

FLIP 
OVER  
FOR 

ENGLISH!

FÖRFALSKAREN SOM  
BLEV KONSULT ÅT FBI
FRANK ABAGNALES 
OTROLIGA HISTORIA

FRAMTIDENS 
VÄLFÄRD
KVALITETSMÄSSAN 
OM DET NYA SVERIGE

MATLAGNING 
I VÄRLDSKLASS

FRÅN COUNTRY 
TILL GLAMOUR

GOTHIA TOWERS 
TÄNDER STJÄRNORNA



Bo kusligt 
nära.

Hotellrum, frukost 
och entré till Halloween 

på Liseberg från 
745:-/vuxen.

Boka på 
gothiatowers.com

I  DRYGT ETT år har det regnat priser och utmärkel-
ser över våra kockar, servitörer, konditorer och som-
melier. En del av framgångsreceptet är hundratals 
träningstimmar och sena kvällar. 

Bakom varje tävlingsdeltagare finns ett team av 
medarbetare som med stort engagemang och sam-
arbete bidrar med sina kunskaper. Resultatet är en 
stark laganda där man hela tiden lär och inspireras 
av varandra. Om det sedan leder till i en förstaplats i 
en tävling är det en fantastisk bonus.     

I  DET HÄR numret av Moments får du en 
inblick i restaurangköken och arbetet 
som sker där. Läs också om minister-
täta Kvalitetsmässan, den amerikanska 
storbedragaren Frank Abagnales resa 
från fängelse till FBI-konsult och Jill 
Johnsons egna ord om den sprakan-
de showupplevelsen That’s Life. 

Trevlig läsning! 

  MOMENTS ges ut av Svenska Mässan Gothia 
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Mästerligt
kunnande

CARIN KINDBOM
VD OCH KONCERNCHEF  
SVENSKA MÄSSAN GOTHIA TOWERS



 8 Bokmässan satsar på barn
Försäljningen av fysiska böcker går uppåt 
och ökningen är störst bland barnböcker.

 10 En bedragares berättelse
Frank Abagnale är förfalskaren som 
numera hjälper FBI att bekämpa brott.

 12 Tävlar för att vara på topp
Möt den prisade personalen på Svenska 
Mässans och Gothia Towers restauranger.

 24 Med kärlek till Italien
Nyöppnade restaurangen Ristoria bjuder 
på en matresa genom Italien.

 26 Han tar båtmässan i hamn
För Jacob Ryder pågår Båtmässan under 
hela året.

 4 INGÅNG
 18 PORTRÄTT
 22 I FOKUS
 28 SEVÄRT MED SPÅRVAGN
 32 KALENDERN
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I  NOVEMBER ÄR det premiär 
för Nordic Architecture Fair, som 
är en ny branschöverskridande 
mötesplats för aktörer inom arki-
tektur och stadsplanering. Nordic 
Architecture Fair väntas locka 
cirka 120 utställare och över 3 000 
besökare, och bland gästerna finns 
bland annat stjärnarkitekterna 
Gert Wingårdh och Helle Juul.

– Det här ska vara en plats där vi 
kan lyfta fram god arkitektur och 
stadsplanering, som alltid ger ett 
ökat välbefinnande för människor 
oavsett sammanhang. God arki-
tektur skapar ett bättre samhälle 
helt enkelt, säger Annika Persson, 
affärsutvecklare för mässan. 

Premiär för
mässa om 
arkitektur

! Nordic Architecture Fair, 7-8 novem-
ber 2017, www. nordicarchitecture.se

! Nordic Property Expo, 11-12 septem-
ber 2018, www.propertyexpo.se

… förpackningsindustrin 
sysselsätter 21 000 
personer och omsätter 75 
miljarder kronor i Sverige 
varje år? Förpacknings-
industrin är enorm, och 
när branschen ska mötas 
är det i Göteborg det 
händer. I oktober 2018 
är det dags för Scanpack 
på Svenska Mässan, där 
deltagare från ett 50-tal 
länder samlas för att ta 
del av det senaste inom förpackningar och maskiner, 
men också inom smart industri, intelligenta material 
och virtual reality.

Visste  
du att ...

DEN NORDISKA  fastighetsmark-
naden är glödhet. Förra året 
nåddes nya toppnivåer, och allt 
fler internationella investerare 
fäster nu sina blickar på den nord-
iska fastighetsmarknaden. För 
att möta det stora intresset ska 
Fastig hetsägarna och Svenska 
Mässan nu tillsammans skapa Nor-
dens ledande mötesplats för fast-
ighetsbranschen. Nordic Property 
Expo arrangeras för första gången 
11–12 september 2018 och fokus 
ligger då på fastighetsförvaltning 
och hur man kan utveckla sitt 
fastighetsbestånd med innovativa 
lösningar. 

Fastighets- 
branschen
möts

NÄR NORDENS STÖRSTA hundevenemang, 
MyDOG, kommer till Svenska Mässan i januari 
kommer Göteborgs mest hundvänliga ställe 
att utses. Under hösten kommer besökare 
kunna nominera restauranger, kaféer, hotell 
och andra platser som gör det lite lättare 
att vara hundägare. MyDOG och Västra ken-
nelklubben utser sedan en vinnare som får 
motta priset inför 33 000 besökare och 9 000 
hundar. 

GOTHIA TOWERS FRUKOSTMATSAL har 
renoverats och har nu öppnat i ny skepnad 
under namnet Seasons. Utöver att servera  
frukost fungerar Seasons som lunch- och  
middagsrestaurang i samband med konferen-
ser, evenemang och julbord. Seasons är upp-
delad i fyra separata ytor, där varje yta har en 
unik design och miljö anpassad för specifika 
situationer. 

Vilken plats
är hundvänligast?

Frukostmatsal
får ny kostym

! MyDOG, 4–7 januari 2018,  
www.mydog.se

! Scanpack, 23-26 oktober 2018,  
www.scanpack.se
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11.53 HITTA DITT INRE  lugn, mitt i 
stadens brus. Under våren lan-

serade Upper House Spa en exklusiv medlems-
klubb där yoga tillsammans med gym och spa 
bildar en helhetsupplevelse. Karin Paulsdotter 
är en av tio yogalärare som håller i passen i en 
rogivande sal med vidsträckt utsikt över stan. 
Här kan du låta solens första strålar långsamt 
väcka dig under ett morgonpass, hitta energin 
under lunchen eller njuta av solnedgångens 
färgspektra under något av kvällspassen. 

Ö G O N B L I C K E T
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INGÅNG

” Stäng av tv:n 
och gör en film” 

JOE POSNER, VIDEOCHEF PÅ VOX:

Joe Posner är video-
chef på nyhetssajten 
Vox och medverkar 
på årets Meg – Medie-
dagarna i Göteborg.

HALLÅ 
DÄR ...

VOX ÄR EN amerikansk nyhetssajt med ambitionen att förklara nyheter. 
Sajten har 60 miljoner läsare i månaden och det rörliga materialet har 
över 400 miljoner visningar på YouTube. Joe Posner är videochef på Vox.
Hur skiljer sig Vox från andra nyhetskanaler?

– De flesta nyhetskanaler svarar på frågor som ”vem, vad, var, när” i en 
story. Vi är mest intresserade av varför och hur.
Vox vill förklara nyheterna. Hur försäkrar ni er om att era förklaringar 
blir korrekta?

– Vi lägger stor vikt vid att allt ska bli korrekt. Pitcher och manus går 
igenom oerhört noggrann redigering. Men det är viktigt att tillägga att 
förklarande journalistik speglar en individs bästa rapportering, research 
och kunskap, snarare än att göra anspråk på en objektiv sanning. Det kan 
finnas, vilket det ofta gör, många olika förklaringar för något.
Hur lyckas ni med balansen mellan jakten efter klick och förenkling 
kontra att göra er story relevant och komplex?

– I de mest framgångsrika stories vi har haft på Vox har detta inte 
varit så motstridigt som folk kanske tror. Ett exempel är vår video som 
förklarar dynamiken bakom inbördeskriget i Syrien. Under sin livslängd 
fick den över 100 miljoner visningar, på många olika plattformar. Jämfört 
med många av filmerna folk ser studsa runt på Facebook, så är den  
ganska komplex. Detta är inspirerande eftersom många stories inte kan 
vara enkla och korta på grund av sin komplexitet, vilket kräver tid.
Temat på årets Meg är ”Make media great again”. Vad tror du att medie-
industrin behöver göra för att få tillbaka allmänhetens förtroende?

– Sociala medier har dramatiskt ökat individens makt jämfört med  
institutionernas. Men eftersom allmänheten bestämmer vad som är  
populärt behöver industrin vara intresserad av att lita på obekväma  
sanningar för att få tillbaka förtroendet. Det är en svår uppgift. Men jag 
tror att det mest effektiva för alla som är intresserade av sanningen är 
att stänga av tv:n. Gör en sann, noggrant undersökt, rapporterad och  

visuellt fängslande film eller video som griper 
tag i det du är mest nyfiken på eller förbryllad 
över. Lista ut det genom film. 

! Meg – Medie dagarna 
i Göteborg, 27–28 

september, www.meg.se

DEN URBANA LOGISTIKENS möjligheter 
och utmaningar är ett stort tema på bransch-
mässan Logistik & Transport som äger rum på 
Svenska Mässan i november. Gästar gör bland 
andra vd:arna för Postnord, Schenker DHL, och 
Stena Line samt Carl-Fredrich Zu Knyphausen, 
Head of Logistics, Zalando och Aric Dromi,  
futurologist och Professional Troublemaker.

– Hur vi ska lösa framtidens citylogistik är 
en väldigt stor fråga. Alla vill bo i städerna, 
men ingen vill ha några bilar inne i stads-
kärnan. Det ställer helt nya krav på logistiken, 
säger Jan Nilsson, affärs ansvarig för Logistik  
& Transport. 

Logistik i centrum

Folkhälsan 
en nyckelfråga

! Logistik & Transport, 
7–8 november, 

www.logistik.to

! Nordic Health Convention,  
www.nordichealthconvention.se

S I F F R A N

100
Antal år som Svenska 
Mässan fyller 2018. Det 
kommer att firas med 
olika erbjudanden och 
festligheter. Håll utkik!

”Att träna är lika 
viktigt som att 
borsta tänderna.”

P Å  S C E N E N

TRÄNINGSPROFILEN KALLE ZACKARI 
WAHLSTRÖM OM VIKTEN AV ATT RÖRA 
PÅ SIG,  UNDER EN FÖRELÄSNING PÅ 
GÖTEBORGSVARVET EXPO PÅ  
SVENSKA MÄSSAN I  MAJ 2017.

CENTRUM FÖR  Idrottsforskning rapporterade nyligen att 
svenska barn och ungdomar rör sig alldeles för lite. Det här 
var också en av nyckelfrågorna när Nordic Health Convention 
arrangerades för första – men långt ifrån sista – gången på 
Svenska Mässan i maj. Nordic Health Convention är en mö-
tesplats som arrangeras dels separat, men också i samband 
med andra mässor och konferenser, med syfte att förbättra 
folkhälsan. Konferensen är tillbaka i egen regi i maj 2018, 
men kommer innan dess även tillbaka vid Kvalitetsmässan i 
november, Träffpunkt idrott i mars och Vitalis i april. 

B
IL

D
: C

O
LO

U
R

B
O

X

B
IL

D
: C

K
A

IN
A

Z
 A

M
A

R
IA

/V
O

X
 M

E
D

IA

6 |  MOMENTS | 2 | 2017



FÖR ALLA SOM ÄLSKAR VATTENLIV

3–11 FEBRUARI 2018 
SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

www.batmassan.se #batmassan

Mötesplatsen för 
alla som älskar hästar
EuroHorse är en av världens största hästsportmässor– här finns allt för dig som älskar 
hästar. Här kan du uppleva fartfyllda hästuppvisningar i paddocken, shoppa allt inom 
häst- och ridsportutrustning och lära dig mer om utbildningar, rasföreningar, avel och 
svensk hästnäring. Välkommen in i hästbubblan!

www.eurohorse.se

22–25 FEBRUARI 2018  SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

Shoppa bland 
220 utställare  



INCHECKNING

DEN FYSISKA BOKEN är på stark fram-
marsch. Störst är ökningen bland 
barnböcker som också får ett extra 

stort fokus på årets Bokmässa.
Digitaliseringen av samhället går snabbt, 

och skärmar får allt större plats i våra liv. 
Bokförsäljningen har länge varit dalande 
och ny teknik ritar om kartan. Men på sisto-
ne har försäljningen av fysiska böcker ökat.

– Troligen betyder det här att botten är 
nådd, och det är väldigt positivt för bran-
schen, säger Maria Källsson, ansvarig för 
Bokmässan.

Extra stor är ökningen bland böcker som 
riktar sig till barn och ungdomar.

– Jag tror någonstans att det är en mot-

reaktion mot alla digitala verktyg och att 
vi tillbringar så mycket tid bakom skärmar, 
säger Maria Källsson.

DET ÖKADE INTRESSET för barn- och ung-
domslitteratur märks också av inne på Bok-
mässan, i form av satsningen Barn salongen 
som görs tillsammans med Barnboks-
akademin.

– Det är en satsning som vänder sig till 
föräldrar och personer som arbetar med 
barn, men också direkt till barnen. Det är 
lätt att annars gå över huvudet på barnen, 
men här försöker vi på ett lekfullt sätt göra 
utställningar där barnen också kan och vill 
vara med, säger Maria Källsson. 

Barnboksintresset är dock inte den enda 
tendensen som fångas upp på årets Bok-
mässa. Man jobbar hårt med att analysera 
trender för att på så vis kunna erbjuda en 
mässa som matchar det som är aktuellt 
just nu. 

Det har lett till att årets mässa bland an-
nat har egna avdelningar för serieromaner 
och science fiction-litteratur.

– Det har visat sig att nischning verkar 
bli allt viktigare, säger Maria Källsson. En 
av de mest lönsamma bokhandlarna är till 
exempel Science Fiction-bokhandeln. Jag 
tror att den som kan sin målgrupp riktigt 
bra är en vinnare i framtidens bokbransch. 

MAGNUS CARLSSON

Fysiska böcker populära igen
B

IL
D

: B
O

D
IL

 B
E

R
G

Q
V

IS
T

RUM NR 2468
Våning: 24.
På bilden: Maria Källson,  
ansvarig för Bokmässan.
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DEN NORDISKA MÖTESPLATSEN  
FÖR ARKITEKTUR OCH STADSPLANERING 
7—8 NOVEMBER 2017
SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

WWW.NORDICARCHITECTURE.SE



FAKTA
Namn: Frank Abagnale.
Ålder: 69 år.
Gör: Författare, föreläsare 
och konsult.
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RAKT PÅ SAK

DE FLESTA KÄNNER till Frank Abagnale från 
filmen ”Catch me if you can”, som är baserad på 
hans liv. Mellan att han var 16 och 21 år levde han 
under flera falska identiteter och löste in falska 
checkar för 2,5 miljoner dollar över hela USA och 
i andra länder. Nu arbetar Frank Abagnale till-
sammans med FBI och hjälper dem att bekämpa 
bedrägerier.
Berätta din historia!

– Jag var en 16-åring som rymde från ett 
trasigt hem på 1960-talet och hamnade på 
New Yorks gator. Jag var tvungen att överleva. 
Jag såg äldre ut än vad jag var så jag ändrade 
i mitt körkort för att göra mig själv tio år äldre. 
Jag började skriva checkar för att försörja mig 
själv. Jag utgav mig för att vara flygplanspilot 
under några år, jag var läkare på ett sjukhus ett 
tag och jag ägnade mig åt juridik. Jag blev så 
småningom arresterad av den franska polisen 
när jag var 21 år och avtjänade tid i franska och 
svenska fängelser. Senare blev jag utlämnad 
till USA och dömd till tolv års fängelse. Jag av-
tjänade fyra av dem. När jag var 26 beslutade 
regeringen att jag skulle släppas ur fängelset för 
att börja arbeta tillsammans med FBI, vilket jag 
nu har gjort i 41 år. 
Hur kommer det sig att allt det här började när 
du var så ung?

– Det handlade om ren överlevnad eftersom 
jag var ett barn på gatan. Sedan började männi-
skor att jaga mig och jag ville hålla mig undan 
från dem. Mot slutet blev det mer som ett spel 
då jag alltid var medveten om att jag skulle åka 
fast förr eller senare.

Vad hjälpte dig att lyckas med alla bedrägerier 
och de falska identiteterna?

– Jag tror inte att jag var framgångsrik för att 
jag var lysande, utan för att jag var en tonåring. 
Jag hade ingen rädsla för att åka fast, ingen 
rädsla för några konsekvenser. Jag tror att om 
jag hade varit lite äldre så hade jag inte ens gjort 
hälften av alla de sakerna jag gjorde.
Vad var vändpunkten för dig?

– Jag tror inte att fängelset rehabiliterade mig, 
jag var samma person även efteråt. Men när jag 
började jobba med regeringen träffade jag min 
fru. Att jag gifte mig och fick tre söner tror jag 
var det som verkligen förändrade mitt liv. 
Hur har du använt dina erfarenheter senare i 
livet?

– Jag har utvecklat en hel del teknologi som 
finns i papper och plast, sådant som finns i våra 
pass, pengar, födelsebevis och checkar. Och de 
senaste 20 åren har jag utvecklat mjukvaror som 
banker runt om i världen använder för att upp-
täcka bedrägerier i deras transaktioner. 
Vad har du lärt dig av din historia?

– Jag har lärt mig att livet inte är kort – livet är 
långt och du får leva med dina misstag under en 
lång, lång tid. Människor låter dig inte glömma 
dina misstag och de tenderar att döma dig. Men 
du fortsätter med livet och försöker göra det 
bästa av ditt förflutna och vända det till något 
positivt. 

HANNA KLUMBIES

Tre tips för att skydda din identitet

”Det finns bara en dokumentför-
störare som du bör använda. Den 
mikro-fragmenterar pappret och för-
vandlar det till ett riskorns storlek. 
Papper från andra dokumentförstö-
rare kan enkelt sättas ihop igen.” 

”Kom ihåg att 99 procent av alla 
skadeprogram och utpressningsvirus 
kommer från ’phishing-mejl’. Se 
till att du alltid känner till ett mejls 
avsändare innan du klickar på någon 
länk eller öppnar en bifogad fil.”

”Använd inte ett kontokort, utan ett 
kreditkort. På så sätt har du inget 
betalningsansvar om någon får tag 
på ditt kortnummer och debiterar 
ditt konto.”

1
Dokumentförstöraren

2
Kreditkortet

3
Mejlet

”Människor låter dig inte 
glömma dina misstag”

FRANK ABAGNALE, FBI-KONSULT:

! Frank Abagnale deltog i Hjärntillskott på Svenska 
Mässan i maj 2017.
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KRISTER DAHL ÄR ute på sin dagliga 
runda i restaurangköken för att prata, 
smaka och diskutera menyer. Han är 
konceptansvarig för mat och dryck 
på Gothia Towers och har ett över-
gripande ansvar för denna viktiga del 

i besökarnas helhetsupplevelse. Han stannar till på 
restaurang Imagine, Gothia Towers festvåning på 
29:e våningen. Som så ofta annars, passar han på att 
ta på sig förklädet en stund och delta i matlagningen. 
Han älskar att stå i köket – i den direkta kontakten 
med grytorna, smakerna och medarbetarna blir han 

ännu bättre på sitt jobb – att inspirera, se till att alla 
restauranger utvecklas och att allt som serveras är 
av högsta klass.

– Jag uppmuntrar också alla som vill tävla. Det 
är ett sätt att vässa sitt eget kunnande, att utveckla 
restaurangerna och att skapa laganda på jobbet, säger 
Krister Dahl. 

Under 19 år var Krister Dahl medlem i Svenska 
kocklandslaget, varav åtta som lagledare. Efter sitt 
fjärde och sista OS-guld, 2012, fanns inget kvar att 
tävla om. Då sopade det svenska laget hem allt som 
gick att vinna med det högsta resultatet någonsin på 

VINNANDE
MATKONCEPT

Kockar och serveringspersonal som tävlar i allt från  
matlagning till vinkunskap. En gastronomisk ledare som är  

ensam i världen om att ha vunnit fyra OS-guld i professionell 
matlagning. Inte så konstigt att många väljer Svenska Mässan  

och Gothia Towers för matens skull.
TEXT ANNA-LENA BJARNEBERG  BILD  STEFAN EDETOFT

Maten på Svenska Mässan och Gothia Towers spelar en betydande roll i allt från den lilla konferensen för lokalkontoret till stora kongresser. Allt görs i husets egna lokaler 
(in-house) – från brödbaket och chokladpralinerna till stora bankettmenyer med svensk lammstek eller västerhavstorsk till tusentals deltagare.
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Ebba Nordin, 22, jobbar på 
Michelinrestaurangen Upper 
House Dining. Hon är en av 
de många kockar på Gothia 
Towers restauranger som tävlar i 
professionell matlagning. Tidigare 
i år kom hon trea i tävlingen Årets 
unga kock. Så småningom siktar 
hon på en finalplats i Årets kock.



Krister Dahl (till höger) tar gärna på sig 
förklädet och hjälper till i restaurang-
köken. Här passar han på att byta några 
ord med Fredrik Andersson, lagledare i 
Svenska kocklandslaget.

Som sommelier på Upper House 
Dining har Emma Ziemann ansvar 
för vinkällaren. 2016 vann hon ut-
märkelsen Årets Lily Bollinger.

På Gothia Towers är Fredrik Andersson 
sous-chef för området Event & Catering. 
Här ser han till att det finns tillräckligt 
med tallrikar för de tusen förrätterna 
som ska förberedas till kvällens bankett.



KRISTER DAHL
Ålder: 43 år.
Titel: Director Concept Development 
F&B.
Bakgrund: Kock sedan 1992, kökschef 
på flera restauranger, bland annat 
Thörnströms, Hällsnäs Konferens & 
Affärsklubb.
Tävlingsmeriter/utmärkelser i urval: Har 
vunnit fyra OS-guld med juniorkock-
landslaget och kocklandslaget, finalist 
i Årets kock 2002 och Tore Wretmans 
guldmedalj.
Det bästa med jobbet: ”Att få jobba 
med en sådan otrolig bredd och varia-
tion – ingen dag är den andra lik.”

FREDRIK ANDERSSON
Ålder: 34 år.
Titel: Sous-chef Event & Catering, lag-
ledare i Svenska kocklandslaget.
Bakgrund: Kock eller köksmästare på 
krogar som Råda säteri, Tvåkanten, 
Heaven 23.
Tävlingsmeriter i urval: Sveriges kött-
kock 2009, finalist i Årets kock 2016, 
Tvåa i Global Chef 2016.
Det bästa med jobbet: ”Att jobba i en 
organisation som aldrig nöjer sig med 
bra är väldigt givande. Den ständiga 
utvecklingen inspirerar.”

EBBA NORDIN
Ålder: 22 år.
Titel: Kanapékock på Upper House 
Dining.
Bakgrund: Har lagat maten till den 
australiske tv-kocken Ben Milbournes 
”celebrity dinners”. (Gästerna fick 
aldrig veta att det egentligen var Ebba 
som lagade maten!)
Tävlingsmeriter: Trea i Årets unga kock 
2017.
Det bästa med jobbet: ”När det är 
service – jag gillar farten och fläkten när 
rätterna ska ut.”

EMMA ZIEMANN
Ålder: 28 år.
Titel: Sommelier på Upper House Dining.
Bakgrund: Började jobba extra på kafé 
som 15-åring. Har studerat litteratur-
vetenskap, juridik, dinosauriekunskap 
(ja, ni läste rätt, och det var där hon bör-
jade lära sig om geologi och jord måner), 
vinkunskap och restaurant management 
(kandidatexamen). Har jobbat på Upper 
House Dining sedan 2015.
Tävlingsmeriter: Årets Lily Bollinger 
2016.
Det bästa med jobbet: ”Det är ett privi-
legium att få ge gästerna en upplevelse 
– och ibland få vara en del av en stor 
händelse i deras liv!”

ett matlagnings-OS. Krister Dahl lämnade landslaget 
och lade ner sin själ i jobbet på Svenska Mässan och 
Gothia Towers. Men längtan tillbaka till tävlingspul-
sen blev för stark och nyligen gjorde han comeback i 
landslaget i en ny roll som senior advisor och mentor 
till kocklandslagets nye lagledare Fredrik Andersson, 
som också jobbar på Gothia Towers och är en av dem 
som för dagen står i köket på Imagine.

– En minut! 
Ordern som går ut i köket betyder att de nio tall-

rikarna till lunchsällskapet vid bord fyra strax ska 
börja läggas. Nu vet alla exakt vad de ska göra. Fredrik 
och hans kolleger lägger snabbt upp blomkålspuré, 
potatis, rostad blomkål, en bit torskrygg som penslas 
med ramslöksolja och ett sojasmör och till sist får 
en garnering av färsk dill. På andra sidan köket står 
servitörerna Otto och Lisa och väntar på  att få bära 
ut. Maskineriet fungerar perfekt. Samspelet i köket, 
servitörerna som väntar och gästerna som får sina 
varmrätter i precis lagom tid. 

FREDRIK ANDERSSON ÄR sous-chef på Event & Ca-
tering på halvtid och lagledare på halvtid. Fyra av 
hans kolleger, inklusive Krister Dahl, är med i kock-
landslaget. 

– Jag skulle kunna plocka ut hela laget här i huset. 
Kompetensen finns, säger Fredrik.

Förutom medlemmarna i kocklandslaget är det 
många fler på Gothia Towers restauranger som tävlar. 
2016 var ett framgångsrikt år – Fredrik Andersson 
kom till final i Årets kock och tvåa i Global Chef Chal-
lenge, Anton Husa blev årets unga kock, konditorn 
Fredrik Borgskog vann Valrhona C3, Kasper Kleihs 

var med och vann junior-OS, Gustav Cansund blev 
årets servitör, Emma Ziemann blev Sveriges bästa 
kvinnliga sommelier (Årets Lily Bollinger) och Viktor 
Arabzadeh årets Eko-kock. 2016 var också året då 
Upper House Dining fick en stjärna i Guide Michelin 
och Krister Dahl fick ta emot juryns hederspris på 
Restauranggalan. 2017 har inte börjat sämre med 
Jesper Bogren som finalist i Årets kock och Ebba 
Nordin som kom trea i Årets unga kock. 

– Alla gläds åt varandras framgångar och är stolta 
över sina kolleger efter en tävling. Vi tar också med 
oss tävlingstänket till jobbet och funderar hela tiden 
på hur vi kan göra maten ännu bättre, säger Fredrik 
Andersson.

EFTER VARJE STÖRRE bankett har Fredrik och hans 
kolleger en genomgång för att analysera hur det gick. 
Hur servicen fungerat, om något gick fel eller fungerat 
extra bra. Allt för att hela tiden försöka höja nivån. 

– Det är egentligen samma sak som i kocklandsla-
get, där vi utvecklar gastronomin tillsammans genom 
att ihärdigt analysera misstag och ständigt förbättra 
varje moment, säger Fredrik Andersson.

Jag skulle kunna 
plocka ut hela laget här 

i huset. Kompetensen finns.”
FREDRIK ANDERSSON ,  KOCKLANDSLAGETS LAGLEDARE OCH 
SOUS-CHEF PÅ EVENT & CATERING

EN HÄNDELSERIK  
FREDAG I DECEMBER…

 … äter 2 000 gäster frukost 
i sex olika matsalar.

 … fikar och lunchar 1 500 
gäster på Seasons och i 
Kongresshallen.

 … äter 200 personer jul-
lunch på Imagine (högst 
upp i tredje tornet).

 … får 1 150 kongressgäster 
njuta av en trerätters  
bankettmeny.

 … äter 1 450 personer 
julbord.

 … njuter 780 gäster av både 
show och middag på The 
Theatre.

 … äter 500 medarbetare 
lunch i personalmatsalen.

 … fikar 500 konferensgäster 
på olika ställen i huset.
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Restauranger på Gothia Towers
Heaven 23 – bar och restaurang, säsongsbetonat och internationellt
Upper House Dining (en stjärna i Guide Michelin) – fine dining.
Ristoria – italiensk restaurang öppet från frukost till sen kväll.
West Coast – lokalproducerat, ekologiskt, västkustskt.
Twentyfourseven – kafé och bar, grab’n’go.

Snart är det upp till bevis igen. 29 våningar ner 
förbereds kvällens bankett för tusen personer. Fredrik 
tar hissen dit för att göra en sista kontroll att personal 
finns på plats och att det finns tillräckligt med tallrikar.

Först ska tusen förrätter förberedas, med inkokt 
havskräfta, blomkål och syrad gurka. Han räknar 
med att det kommer att ta ungefär två timmar för 
åtta personer att lägga upp förrätterna. Samtidigt 
förbereds varmrätten med svenskt lammkött. 

Köttet tillagas nästan färdigt, kyls sedan ner, för att 
strax före servering värmas upp de sista graderna i 
en speciell ugn. Femtio servitörer behövs när maten 
ska bäras ut, en procedur som inte ska ta mer än tio 
minuter för tusen gäster.

– Om förarbetet fungerar smidigt, kan vi hålla lika 
bra kvalitet på en stor servering som på en mindre. 

I  TORNET BREDVID,  på stjärnkrogen Upper House 
Dining, står kocken Ebba Nordin och förbereder en 
av kvällens kanapéer, en räkmousseline med strut-
bräken. Tidigare i år var Ebba en av dem som gick till 
final i Årets unga kock. Först visste hon inte om hon 
skulle våga tävla, men uppmuntrad av sina kolleger 
skickade hon in ett bidrag. Det räckte hela vägen till 
en bronsmedalj. 

– Det var fantastiskt hur alla engagerade sig, hur 
de ställde upp och kom hit när jag tränade och hur 
glada alla var för min placering, säger Ebba Nordin.

Hon beskriver också hur tävlandet utvecklar henne 
som kock, hur hon blir mer kreativ och inspirerad 
att tänka i nya banor.

– Jag älskar att jobba med fine dining. Det är fan-
tastiskt att få vara med och utveckla nya rätter till-
sammans tills de blir perfekta.

Tävlandet har gett Ebba mersmak och hon lovar 
att hon i framtiden ska försöka bli en av finalisterna i 
Årets kock. Och om hon tvekar, lär hon bli övertalad 
av någon av sina kolleger. För de är många som tävlar 
just på Upper House Dining. Konditorer, kockar och 
sommelierer.

UTE I  MATSALEN jobbar Emma Ziemann, som 2016 
vann titeln Årets Lily Bollinger, en tävling för kvinn-
liga sommelierer i Sverige. Hon tycker det är oerhört 
roligt att tävla och menar att det i grunden handlar 
om passion för jobbet.

– Gränsen mellan jobb och passion är diffus. Att 
då få använda tävlandet som ett sätt att utvecklas gör 
att vi kolleger triggar varandra till att hela tiden bli 
lite bättre. Jag hoppas att fler börjar tävla på mat-
salssidan, för vi förtjänar att få uppmärksamhet för 
vårt kunnande, precis som kockarna, säger Emma.

När Emma började tävla som sommelier, upptäckte 
hon att momenten egentligen handlade om samma 
saker som hon gör på jobbet för att ge den bästa 
servicen hon kan till gästerna. 

Att berätta varför ett vin passar till en viss rätt. 
Att presentera vinerna på ett initierat sätt. Att vara 
beredd på följdfrågor. 

Under en kväll på Upper House har Emma hand 
om som mest tio gäster eller tre bord. Det kan tyckas 
lite, men under en kväll är det ungefär 230 moment 
per gäst som ska göras – allt från att hämta i recep-
tionen till den sista serveringen av söta munsbitar 
och eskort tillbaka 25 våningar ner.

– Sommelieryrket är en perfekt kombination av 
teoretiska och praktiska kunskaper. Gästen lägger en 
helkväll i mina händer och det gäller att vara kunnig, 
lyhörd och att ge en upplevelse. 

ATT GE GÄSTERNA en unik upplevelse är något som 
genomsyrar hela Svenska Mässan och Gothia Towers. 
Sedan Krister Dahl började på Gothia Towers har 
varje restaurang fått en tydligare prägel. Allt från 
kaféet Twentyfourseven med sitt grab’n’go-koncept 
till stjärnkrogen Upper House Dining. Senast i raden 
att vässa sitt koncept var den italienska restaurangen 
Incontro som precis har byggts om och bytt namn 
till Ristoria.

– Det händer mycket hos oss just nu. Vi bygger 
också en helt ny pastryavdelning med ett choklad-
rum. Där ska vi göra alla desserter till banketterna 
och praliner till kaféerna, säger Krister Dahl innan 
han skyndar vidare.

Han behöver förbereda nästa ”site visit” – en 
eventuell kund vill titta på anläggningarna för en 
kongress och är särskilt intresserad av maten. Många 
kunder vill ha med maten som en del av hela mäss- 
eller kongresskonceptet. Det borde bli ganska enkelt 
för Krister Dahl – van som han är att använda hela 
sitt teams kulinariska kunskap för att skapa något 
som räcker ända till seger.

– Det är så roligt med alla duktiga kockar och 
servicepersonal här. Om jag kan ge inspiration och 
jobba med helheten, vet jag att personalen står på 
tårna för att göra sitt yttersta när gästen är på plats.  

Festvåningar och bankettsalar
För kongress-, mäss- och konferensgäster erbjuds allt från fikavagnar till buffé-
er och bankettmenyer i olika lokaler för upp till 12 800 sittande gäster. Vid sto-
ra mässor, som Bokmässan, serveras mat och dryck till över 100 000 besökare. 
På Imagine på 29:e våningen kan man till exempel duka upp till 200 sittande 
gäster. I den stora bankettsalen kan det sitta 1 800 gäster samtidigt. Svenska 
Mässan och Gothia Towers har tretton olika festvåningar och bankettsalar att 
välja mellan. Det går till och med att duka upp till en bankett i Scandinavium!

Gästen lägger en 
helkväll i mina händer 

och det gäller att vara kunnig.”
EMMA ZIEMANN ,  SOMMELIER

MATEN I SIFFROR

Antal King Size räksmörgåsar 
som produceras i timmen, 
dygnet om, året om. Det är 
den mest populära maträtten 
på Gothia Towers. Den 12 
januari 2016 såldes den två-
miljonte räksmörgåsen sedan 
starten 1984.

Så många ägg serverades 
frukostgästerna under juli och 
augusti.

Antal ton bacon som går åt till 
frukostarna på Gothia Towers 
under ett år.
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Fredrik Andersson tar hissen mellan Imagine 
på 29:e våningen och det stora restaurang-
köket där kvällens bankett för tusen personer 
förbereds. I lådorna finns inkokt havskräfta 
som är en del av förrätten.

Emma Ziemann lägger sista handen vid kväl-
lens mat- och vinkombinationer på Upper 
House Dining. Hon tycker att det bästa med 
jobbet är att få möjlighet att berätta om vi-
nerna och varför de passar så bra till de olika 
rätterna.

Ebba Nordins uppgift på Upper House Dining 
är att göra kanapéer – här förbereder hon 
rimmad och stekt sparris som serveras med 
mandlar, lardo, picklad rödlök och flädergelé. 
Det ligger mycket arbete bakom tillbehören.



MED RESVÄSKAN FULL av godbitar från 
den amerikanska låtskatten bjuder 
Jill Johnson in till en sprakande live-
föreställning. I höst lägger hon för 
tillfället countrymusiken åt sidan 
för att bjuda The Theatres publik 

på en riktig Las Vegas-show. Föreställningen är en 
hyllning till några av världens absolut största live-
artister. Ikoner som Frank Sinatra, Dean Martin och 
Nathalie Cole blandas med nutida arenaartister som 
Celine Dion och Beyoncé. 

Berätta lite mer om showen, vad kan publiken 
förvänta sig?

– Jag kommer att ha med mig ett 22-mannaband 
på scenen. Utöver musiken kommer det att bjudas på 
en scenshow i äkta Las Vegas-stil med nycirkus och 
luftakrobatik. Det har alltid varit en dröm att som artist 
få stå i centrum för en så häftig scenshow. Jag måste 
tillägga att det inte är en renodlad storbandsshow. 
Snarare en musikalisk resa genom många olika genrer 
– modern pop, rock, soul, funk och jazz –paketerat 
med några av Sveriges bästa musiker. Min känsla är 
snarare att det är ”lilla jag” uppbackad av världens 
lyxigaste band som ger mig möjligheten att ta med 
publiken på en musikalisk resa.

Titeln på showen – That’s Life, vad betyder den?
– Till viss del är det självbetitlat men det är också 

en hyllning till några av vår tids största musikaliska 
ikoner. Frank Sinatra är en självklar centralgestalt i 
showen och titeln syftar delvis på hans låt med samma 
namn. Det är en titel där alla kan lägga in sina egna 
personliga tolkningar. Livet är smärtsamt och ibland 
lite skört, men lika ofta helt ljuvligt. Men oavsett 
tolkning av titeln lovar jag att bjuda på en resa med 
anekdoter både från mitt eget och andra artisters liv.  

Vad betyder lokalen för en show som denna? 
– Jag tror att The Theatre är den enda lokalen som 

kan möjliggöra en sån här typ av show. Takhöjden, 

 JILL
PÅ NY
MARK

De senaste åren har Jill Johnson 
cementerat sin plats som Sveriges 
countrydrottning nummer ett. I höst 
byter hon lugnet på sin veranda i 
Nashville mot storstädernas puls och 
glamour. Från Las Vegas via New York 
landar hon i november på The Theatre  
på Gothia Towers.
TEXT KARL JANSSON
BILD STEFAN EDETOFT

”Det är en ynnest 
att få göra showen, 
men också skräm-
mande och utma-
nande att göra något 

så stort och mäktigt”, 

säger Jill Johnson om 

That’s Life som kom-
mer till The Theatre  
i november. 
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 JILL
PÅ NY
MARK

Jill Johnson var tidigare i år på 
plats på Gothia Towers för att 
prata om sin nya show. ”Jag kom-
mer att tolka den traditionella och 
moderna låtskatten på mitt sätt”, 
säger hon.
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scendjupet och scenstorleken är som ingen annan 
lokal i Sverige. Men det bästa av allt är att det blir så 
intimt att jag i princip kan se vartenda ögonpar som 
sitter i publiken. Det är oerhört viktigt att man kan 
nå alla i publiken i en sån här show. 

Hur kom du i kontakt med musiker som Frank 
Sinatra och Dean Martin? 

– Det var genom vinylspelaren hemma. Min far 
brukade spela den här typen av musik när jag växte 
upp. Man kan säga att jag fick känslan och låtarna i 
blodet när jag var liten. Det är inte förrän nu som jag 
har känt att jag varit redo för att ta de här låtarna till 
den stora scenen, men nu gör jag verkligen det och 
jag längtar till premiären!

Vilka andra musikaliska förebilder har du haft 
när du skapade That’s Life?

– Oj! Det är så många. Men förutom de som vi 
har nämnt kommer vi att ge utrymme till en massa 
andra artister, bland annat Aretha Franklin, Bruce 
Springsteen och Beyoncé.

I showen vill du bjuda på en ”musikalisk resa”, 
hur har din egna musikaliska resa sett ut? 

– Den började redan väldigt tidigt. Jag var fyra år 
när jag sattes i barnkör och redan när jag var tonåring 
blev jag sångerska i countrybandet Tombola Band 
och åkte på turnéer och fick stå på stora scener både 
i Norge och Danmark. Efter det rullade allting på 
och när jag var 16 fick jag mitt första skivkontrakt. 
Efter melodifestivalsvinsten 1998 fick jag mitt stora 
genombrott och då kunde jag börja leva på musiken 
och långsamt, långsamt började jag flytta över fokus 
från schlager till country. Det fina är att jag fick med 
mig publiken från dag ett. Från melodifestivaler, 
verandor, storbandsplattor och krogshower. Det är 
fantastiskt att känna det stödet och intresset. 

Med programmet Jills veranda kändes det som 
att du fick ett annat slags erkännande i Sverige 
– som landets främsta countryexpert. Håller du 
med om det och hur upplever du det?

– Tack för det erkännandet! Det är helt klart så 
att jag genom Jills veranda har fått en möjlighet att 
nå ut till en ny publik och kanske också visa upp 
countryns alla lager, tradition och historia. Jag har 
lärt mig så otroligt mycket som jag aldrig kommit i 
kontakt med om det inte vore för mina gäster. Som en 
konsekvens av både min genuina passion för country 
och dess historia, samt de möten som är själva idén 
med programmet upplever jag att countryn har fått 
en annan förankring i Sverige. 

Den här showen känns mer som pulsen i New York 
och Las Vegas än lugnet på verandan i Nashville. 
Hur är ditt förhållande till dessa städer?

– Det var en mäktig fråga! Men jag känner väl att 
både Las Vegas och New York är motsatsen till ”röt-
terna” i Nashville. De har ett skimmer av drömmar, 
både fulländade och ofulländade. I min värld är det 
väl det som lockar, en hittills ofullständig dröm – att 
få smaka på det storskaliga, skimrande scenljuset 
– lockelsen att beträda ny mark. Jag ska faktiskt åka 
på en inspirationsresa till Las Vegas i höst för att 
uppleva och inspireras av The True Limelight. Det 
ska bli så häftigt att få uppleva det!

Känner du att det är viktigt att du inte fastnar i 
ett fack? Att alltid testa nya saker? 

– Nej verkligen inte, men jag älskar utmaningar 
och jag känner mig långt ifrån färdig som artist. Jag 
är ödmjuk inför det faktum att man bara blir bättre 
med åren och jag har långt kvar. Den här showen är 
ett steg i det ledet.

Vad är nästa steg för dig efter That’s Life? 
– Att fortsätta resan. 

Jag älskar utmaningar 
och jag känner mig långt 

ifrån färdig som artist.”

FAKTA
Namn: Jill Johnson.
Ålder: 44 år.
Bor: Borås.
Aktuell med: Föreställningen 
That’s Life på The Theatre 
på Gothia Towers, som har 
premiär 8 november.

Inspirationen till musiken kom-
mer från grammofonspelaren 
i barndomen och till showen 
från scenerna i Las Vegas och 
New York. Jill Johnson bjuder 
på en musikalisk lyxresa och en 
hyllning till några av de största 
amerikanska artisterna.
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NOW OPEN.
WELCOME & ENJOY!

Ristoria är en myllrande restaurang, marknads- och mötesplats där varje 
smakupplevelse förmedlar en historia från vår stora italienska matresa.

FOLLOW
US

#RISTORIA

RISTORIA.SE



I NOVEMBER VÄNTAR TRE intensiva dagar på 
Svenska Mässan, då Kvalitetsmässan arrangeras 
för 15:e gången. Mässan arrangeras vartannat 
år och har blivit ett självklart evenemang för 
beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom 
offentlig sektor.

– Kvalitetsmässan har länge vuxit, och är i dag 
en mycket viktig mötesplats för så väl tjänstemän 
som politiker. Det är en plats där de viktiga frågorna 
kan diskuteras med fokus på att driva utvecklingen 
framåt, säger Henrik Edman, affärschef Samhälle 
på Svenska Mässan.

Mässan lockar över 7 500 besökare och väldigt 
många av dem besöker även det digra konferens-
programmet. 

– Vi har en stor konferens som pågår under flera 

Välfärden i fokus  
på Kvalitetsmässan

STÖRST I EUROPA
Kvalitetsmässan är Europas 
största konferens och fack-
mässa om verksamhets- och 
samhällsutveckling.
Datum: 14–16 november 2017.
Antal besökare: 7 500
Talare i urval: Magdalena 
Andersson, Anna Kinberg 
Batra, Ebba Busch Thor, Per 
Schlingmann, Jonas Sjöstedt, 
Annie Lööf, Anders Borg och 
Tom Johnstone.

Sverige har länge varit känt för att ha en välfärd i 
världsklass. För att bibehålla den positionen krävs dock 
att välfärden anpassas efter digitaliseringen och de nya 
innovationer som i dag är en del av vår vardag. Hur det ska 
gå till är en av nyckelfrågorna på Kvalitetsmässan.

dagar, med en stor bredd 
av olika seminarier. Förra 
gången gick 4 400 perso-
ner på konferensdelen, 
och det är helt unikt. Så 
stort deltagande ser du 
ingenstans internationellt 
på den här typen av kon-
ferenser med inriktning 
mot offentlig sektor.

Temat för årets upp-
laga av Kvalitetsmässan 
är ”Det nya Sverige”, där fokus ligger på hur Sve-
rige måste utvecklas för att tackla morgondagens 
utmaningar.

– Det här är ett medvetet brett tema, som är i 
högsta grad relevant. Samhället förändras snabbt, 
med digitaliseringen som erbjuder nya möjligheter. 
Vi har ny teknik och nya lösningar, som gör att vi 
kan göra saker på annorlunda och mer effektiva sätt, 
säger Henrik Edman, och fortsätter: 

– Nästa steg är att använda dessa möjligheter för 
att ta hand om samhällsutmaningarna. Hur vill vi 
att samhället ska se ut framöver? Hur ska skolan 
förbättras? Och hur ska vi göra för att omvandla 
invandringens utmaningar till möjligheter?

Henrik Edman.
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TEXT MAGNUS CARLSSON  BILD  COLOURBOX

Temat för årets upplaga av 
Kvalitetsmässan är ”Det nya 
Sverige”. Fokus ligger på 
hur Sverige måste utvecklas 
för att tackla morgondagens 
utmaningar. Ny teknik och nya 
lösningar gör exempelvis att 
saker kan göras annorlunda 
och mer effektivt. 

22 |  MOMENTS | 2 | 2017



Per Schlingmann … 
… som gör en heldag om fram-
tiden på Kvalitetsmässan. Vad 
händer under din dag?

– Vi kommer naturligtvis att 
prata om hur offentliga verk-
samheter påverkas av omvärlds-
faktorer som digitalisering och 
globalisering, men också konkret 
resonera om framtidens ledar-
skap, hur kommunikation kommer 
att utvecklas och hur man kan 

agera för att behålla och attrahera talanger.
Hur långt har den offentliga sektorn kommit i sin framtidsan-
passning?

– Sverige som samhälle ligger långt fram när det gäller an-
vändning av teknologi. Vi är också ett av de länder i världen 
med högst urbaniseringstakt. Och här har offentliga sektorn 
kommit olika långt. Vissa myndigheter ligger väldigt långt fram, 
liksom vissa kommuner. En aspekt av det kommunala självsty-
ret är dock att ansvaret för innovation ligger på varje kommun 
och landsting och där ser det olika ut beroende på förutsätt-
ningar. Det behövs mer erfarenhetsutbyte och samordning.
Utöver din egen programpunkt, vad ser du fram emot mest på 
Kvalitetsmässan?

– För mig är det fantastiskt att träffa engagerade människor 
från olika håll i landet och olika verksamheter. Jag tycker att det 
är särskilt spännande att spana efter spännande innovation. Min 
syn är att man kan lära av allt. Och Kvalitetsmässan är en stor 
källa att suga kunskap ur! 

JILL 
 JOHNSON

JILL 
 JOHNSON

JILL  JOHNSON

2 E N T E R T A I N  &  K R A L L  E N T E R T A I N M E N T 
P R E S E N T E R A R

Boka på JILL.SE, 
GOTHIATOWERS.COM/SHOW

eller ring 0771-130 150

SPELAS HÖSTEN 2017 PÅ 
THE THEATRE, GOTHIA TOWERS

H A L L Å  D Ä R  . . .

Per Schlingmann.

INTRESSET FÖR TEMAT är onekligen stort, och det 
lockar en rad olika talare från högsta ort. På talar-
listan finns bland annat namn som Anna Kinberg 
Batra, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Annie Lööf, 
Anders Borg och Magdalena Andersson.

– Att vi har så många besökare gör också att  
mässan i sig blir en viktig mötesplats. Man kan likna 
det vid Almedalen, dit många åker utan att gå på ett 
enda seminarium. Däremot träffar de rätt personer 
genom att vara där. Det är samma sak här, även om vi 
har fler besökare från offentlig sektor än vad man har 
där. Det finns ingen annan plats där så många tunga 
lokalpolitiker är samlade på en och samma plats, och 
det är vi väldigt stolta över, säger Henrik Edman. 
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Det är en plats där  
de viktiga frågorna kan 

diskuteras med fokus på att driva 
utvecklingen framåt.”
HENRIK EDMAN ,  AFFÄRSCHEF SAMHÄLLE PÅ SVENSKA MÄSSAN



TAR MAN EN restaurang (ristorante) och slår ihop den 
med berättelser (storia) får man Ristoria. Med Gothia 
Towers nya restaurang vill man göra just det – låta maten 
tala för sig själv och berätta sin egen historia.

Efter åtta månaders intensiva förberedelser har Ristoria nu 
slagit upp portarna på vid gavel. Gästerna bjuds på en italiensk 
mat- och dryckesresa där hantverket, kvaliteten och råvarorna 
står i centrum.

– Vi uppfinner inget nytt utan går tillbaka och fokuserar på 
det basala. På att optimera smakerna och på texturen. Jag ser 
det som att vi jobbar ärligt när vi låter produkternas egen smak 
komma fram. Min roll är att förädla dessa produkter till något 
fantastiskt, säger Christian Gustafsson, köksmästare på Ristoria.

Kärleken till råvarorna går som en röd tråd genom hela kon-
ceptet. Från genomtänkta kompositioner på den sittande res-
taurangen eller pizzerian till enkla smårätter på osterian eller 
birrerian. Det finns även en butik med italienska godsaker i 
lokalerna. 

– Det ska vara opretentiöst och tillgängligt. Gästerna ska sam-
tidigt känna att vi lägger ner vår själ i just deras upplevelse. Vi 
regisserar deras resa genom smaker och dofter när vi skapar vårt 
eget Italien och våra egna historier, säger Christian Gustafsson. 

TEXT MALIN DITTMER  BILD  STEFAN EDETOFT

En italiensk 
mathistoria

 ÅTERBRUKET
Brickan kommer från gamla 
olivträd från Ristorias olivolje-
producent. Träden som används 
ska ändå sågas ner. 

– Vikten av att återvinna och 
att använda hållbara råvaror 
hänger ihop med min och hela 
Gothia Towers filosofi, säger 
Christian.

 CHARKUTERIERNA
Glada djur ger godare kött och 
charkuterierna på Ristoria kom-
mer från kor och grisar som har 
haft det bra.

– Vi har rest runt i Italien för 
att hitta producenter som job-
bar på ett humant och hållbart 
sätt. Det är viktigt för mig att 
djuren mår bra, säger Christian. 

 PASTAN
Durumvete, vatten och ägg. Så enkelt 
är det. Pastan kan sedan komma i ett 
oändligt antal former. Men ska den 
vara färsk eller torkad? Torkad om 
Christian själv får välja.

– Överlag tycker jag att det är 
enklare att få rätt konsistens och tugg 
på pastan när den är torkad. Men den 
ska ha torkats långsamt då den får en 
slags frostad hinna, då drar den till 
sig såsen bättre.

CHRISTIAN GUSTAFSSON
Ålder: 31 år.
Gör: Köksmästare på Ristoria.
Bakgrund: Har jobbat med allt från 
bistro till fine dining. Bland annat sju 
år i Oslo som följdes av två säsonger 
(sommar/vinter) vid Riksgränsen 
och i Strömstad. Arbetade senast 
på Bekk, Upper House Dining och 
Thörnströms kök.
Italienska favoriter: ”Enkelheten, 
känslan, hantverket och det helt 
opretentiösa är det jag älskar med 
Italien. En parmaskinka i toppkvali-
tet – perfekt tempererad och perfekt 
skivad – med iskall prosecco. Inget 
mer. Det är min absoluta favorit.”
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 PIZZADEGEN
Det tog månader av testbak-
ning innan de träffade rätt (se 
recept här intill). Rätt typ av 
mjöl och lång jästid är hemlig-
heterna bakom den ”perfekta” 
pizzadegen. 

– Vi använder vårvete, så 
kallat 00-mjöl, som är kritvitt 
med hög glutennivå. Sedan 
låter vi degen kalljäsa i 72 tim-
mar, för att starta en naturlig 
fermentering av mjölet som 
frigör mjölksyra. Då tycker jag 
man får den allra bästa degen, 
säger Christian.

R E C E P T E T

Bästa pizzadegen
(4 stycken 240 gram pizzadegar)

306 gram 00-mjöl 
306 gram manitoba-mjöl 
16 gram havssalt
8 gram jäst 
8 gram god olivolja 
404 gram ljummet vatten

Blanda de torra ingredienserna. Blanda 
vatten, jäst och olja så att jästen löser sig. 
Kör allt i degblandare på mediumfart i 5 
minuter. Låt degen vila i 15 minuter för att 
absorbera vätskan. Kör i degblandaren i 
ytterligare 3 minuter.

Lägg ut degen på bakbänk med lite 
mjöl. Degen ska vara lätt klibbig. Dela upp 
i 4 bitar á 240 gram. Plasta in bitarna väl 
och kalljäs i minst 48 timmar. Detta kom-
mer att göra din pizzadeg både elastisk 
och krispig.

Degen ska tas ut i rumstemperatur cirka 
30 minuter innan den bakas. Baka ut till 
4 stycken 30-centimeters pizzor.

Krossa riktigt goda skalade tomater till 
din tomatsås.

Ristoria bakar sina pizzor i 460 grader i 
cirka 100 sekunder. I vanliga hushålls ugnar 
bör man använda en pizzasten och ha 
ugnen på full effekt. Grädda tills kanterna 
är gyllene och osten bubblar, i cirka 4–6 
minuter beroende på ugn.

 OLIVOLJAN
En god olivolja är a och o i den 
italienska matlagningen. Den kan 
användas i allt från bröddegar och 
marinader till stekning eller att bara 
doppa brödet i. Ristorias olja kommer 
från familjeföretaget ROI i Badalucco. 
Det är den femte generationen som 
nu tillverkar olivoljan, som enbart 
görs på taggiasca-oliver.

– Det är enligt mig den bästa 
oliven att göra olja på då oliverna är 
små. Resultatet blir en kraftig, rund 
och fyllig smak. Olivolja är lika viktig 
för Italien som fotboll och det är 
nästan ett hån att inte använda den 
flitigt, dock kanske inte lika flitigt 
som Jamie Oliver, säger Christian.

 BRÖDET
Focaccia är ett vetebaserat 
matbröd som kryddas med salt. 
Ursprungligen kommer brödet 
från Ligurien och det är en 
självklarhet på Ristorias meny.

– Brödet är viktigt. Vi har 
haft samma, goda grundrecept 
i många år och det ska mycket 
till för att vi ändrar det. Vi kryd-
dar brödet med rosmarin och 
färska timjanblad, mer krånglar 
vi inte till det, säger Christian.

  MOZZARELLAN  
OCH TOMATERNA

Det enklaste är ofta det godaste. 
Som den finaste buffelmozzarellan 
tillsammans med smakrika tomater i 
en perfekt kombination.

– Här får verkligen råvarorna tala 
för sig själva. Det enda vi ska göra i 
köket är att presentera dem på bästa 
sätt. Här blir det tillsammans med 
god olivolja, lite kryddig basilika 
och kanske några örtkrutonger för 
texturen, säger Christian.
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BAKOM KULISSERNA

DEN VANLIGASTE FRÅGAN jag får när 
jag säger vad jag jobbar med är ”vad gör 
du resten av året då?”. Men som affärs-

ansvarig för Båtmässan har jag det övergripande 
ansvaret för hela mässan och det är ett heltidsjobb 
som pågår under hela året. När en mässa är över 
börjar vi direkt att planera inför nästa år. 

Det roligaste med jobbet är alla personer som 
jag får träffa under året och alla produkterna som vi 
ställer ut. Båtliv har varit en stor del av mitt liv ända 
sedan jag var liten.

Ett klurigt moment när man ska bygga mässan 
är att få in alla båtarna i hallarna. De som ska stå 
längst in måste komma först, det är viktigt att sche-
mat funkar ordentligt, och sedan får man hoppas 
på att alla transporterna är i tid så att inte folk får 
stå och vänta. I år hade vi med Båtmässans största 
segelbåt hittills, den var 17 meter lång och kom di-
rekt från en mässa i Düsseldorf, det var på håret att 
den kom fram i tid. Det var några sömnlösa nätter 
kvällarna innan.

Efter en mässa är det sorgligt att det är ett år till 
nästa gång. Man känner sig lite som ett barn när 
julafton är slut. Samtidigt är det också lite skönt för 
man är rejält trött efteråt.” 

KARL JANSSON

TRE TRENDER FRÅN BÅTMÄSSAN

1 De stora båtarna blir större och större 
och de mindre båtarna blir allt fler. Det 

återspeglas även i båtlivet i stort.

2 Aluminiumbåtar – som tidigare har varit 
en ostkustsföreteelse – blir allt mer popu-

lära även på västkusten.

3 Det har blivit populärt att åka på segel-
semester utomlands. Att folk hyr en båt 

och seglar en vecka i Kroatien eller Västindien. 

JACOB RYDER, AFFÄRSANSVARIG 
PÅ BÅTMÄSSAN: 

”Det är klurigt  
att få in båtarna”
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28 september – 1 oktober 2017
27 – 30 september 2018

Tema: Det nya Sverige

Kvalitetsmässan 14–16 november 2017,
Svenska Mässan, Göteborg

Ta del av de bästa idéerna och innovationerna 
för att utveckla en välfärd i världsklass.

WWW.KVALITETSMASSAN.SE

ANJA PÄRSON 
f d världsmästare i alpin skidåkning

CLARA HENRY 
Youtube-profil

ANNIE LÖÖF 
partiledare Centerpartiet

MAGDALENA ANDERSSON 
finansminister



Hitta guldkorn
i Göteborg
Hösten och vintern i Göteborg har mycket att erbjuda. Från 
urban gratiskonst och picknick när vädret fortfarande tillåter 
till filmfestival och julmys när kylan smugit sig på. Ett urval av 
stadens guldkorn finner du här. 
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SKANSEN KRONAN (HÅLLPLATS: PRINSGATAN)
Göteborgs kanske bästa utsikt och en bra plats för 
picknick hittas uppe vid Skansen Kronan. Den 33 meter 
höga skansen stod klar 1689 och fungerade då som för-
svarsanläggning. Därefter har tornet varit både fängelse 
och nödbostad och används i dag som festlokal. 

GÖTEBORGS KONSTMUSEUM (HÅLLPLATS: VALAND)
På Göteborgs konstmuseum visas just nu ett av Rembrandts mest uppmärksammade och största verk, Batavernas trohets-
ed till Claudius Civilis. I utställningen finns även andra målningar och grafik av Rembrandt och hans lärjungar. Utställningen 
pågår till 29 april 2018.

ARTSCAPE (HÅLLPLATS: RUNT OM I GÖTEBORG)
Artscape är ett konstprojekt som förra året smyckade Göteborg med sin gatukonst. Många av målningarna finns fortfa-
rande att beskåda på fasader på olika platser i staden. Verket på bilden finns på Mandolingatan i Frölunda och konstnären 
heter Rone. Varför inte åka på en egen konstrunda? Karta finns på www.artscape.se.

 GÖTEBORG FILM FESTIVAL  
(HÅLLPLATS: RUNT OM I GÖTEBORG)

Göteborg Film Festival visar cirka 450 filmer från ett 
80-tal länder på biografer i Göteborg med omnejd. Den 
26 januari till 5 februari 2018 är det dags för den 41:a fes-
tivalen som även erbjuder seminarier, musik och konst.

JUL PÅ LISEBERG (HÅLLPLATS: LISEBERG)
Nordens största nöjespark Liseberg förvandlas under 
juletid till en glittrande julsaga. Här finns traditionell 
julmarknad, medeltidsby och isbalett. Några karuseller 
är vinteröppna och i skenet av miljoner ljus kan du träffa 
självaste tomtefar. 

HAGA (HÅLLPLATS: HAGAKYRKAN)
Stadsdelen Haga är en av Göteborgs äldsta och i 
landshövdingehusen på Haga Nygata huserar små kaféer 
och butiker – allt från hattbutik och leksaksaffär till 
antikviteter. När fikasuget slår till hittar du här klassiska 
Hagabullen – en kanelbulle lika stor som en tallrik.
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0771-41 43 00 
vasttrafik.se
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Betaniagatan

Framnäsgatan

Björkuddsgatan

Sörgårdsskolan

Katrinebergsgatan

AstraZeneca

Gamla tingshuset

Peppareds torg

Gundas gata

Blixås

Förbovallen

Ålegården

Jungfruplatsen

Sahlgrenska Södra

Södermalms-
gatan

Fyrktorget

Tolvskillingsgatan

Johanne-
berg

Heden

Engdahlsg.

Masthugget

Oscar Fredriks
Kyrka

Vegagatan
Jungmansgatan

Paradisgatan
Fjällskolan

Bockhornsgatan
Masthugget

Spaldingsg.

Bergsprängare-
gatan

Vidblicksg.

Ålandsg.

Chalmers Tvärg.

Pilbågs-
gatan

Syster 
Estrids 
Gata 

52
19

18

Mossen

Dr. Forselius g.

Dr. Weltzins g.

Dr. Westrings g.

Spårvagns- och stombusslinjer
TRAM AND TRUNK BUS LINES

G
R

A
FI

K
: V

Ä
ST

TR
A

FI
K

Flygbuss till 
Landvetter 
flygplats,  
20 minuter.

S V E N S K A
M Ä S SA N 
O CH G OTH I A 
TOW E R S
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20.05 ISHOCKEY ÄR STORT  i Sverige och i 
Göteborg. Frölunda Indians är stadens 

stolthet och laget har haft många stjärnor på isen under 
sin 70-åriga historia. Den nuvarande lagkaptenen Joel 
Lundqvist är en av dem, och han har haft en guldkantad 
säsong. Förutom att Frölunda vann Champions Hockey 
League, tog han och det svenska landslaget Tre Kronor 
VM-guld tidigare i år. En annan av VM-hjältarna var Joels 
tvillingbror Henrik Lundqvist, som också har spelat i Frö-
lunda, men som numera är målvakt i New York Rangers. 

Ö G O N B L I C K E T
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N
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För alla som vill ta nästa steg i livet.  
Träffa representanter från högskolor/Universitet/YH 
och lyssna på inspirerande föreläsare. 
GRATIS ENTRÉ för alla upp till 25 år. 
 

23 – 25 november på Svenska Mässan, Göteborg

 

VÄSTSVERIGES  
STÖRSTA  
UTBILDNINGSMÄSSA 

KUNSKAP & FRAMTID
kunskapframtid.se

23– 25 november 

på Svenska Mässan

Nordens största hundevenemang
• 10 000 hundar 
• 2 Internationella utställningar 

• Tips för valp 
• Mässerbjudanden

         www.mydog.se  #mydog2018

MyDOG 

4–7 ja
n 2018

4–7 januari 2018  Svenska Mässan, Göteborg     



HÖSTEN 2017
AUGUSTI
9–16 aug LT28 – the 28th International 

Conference on Low 
Temperature Physics

21–27 aug Longines FEI EM i Ridsport 
Shopping Village by 
EuroHorse – arrangeras på 
Heden

25–27 aug Sy- och Hantverksfestivalen

SEPTEMBER
1–3 sep Mary Kay Seminars
4 sep Hjärntillskott
6–7 sep Fastighetsmässan med 

Skydd & Säkerhet
6–7 sep Fastfood & Café
6–7 sep RestaurangExpo
12–13 sep Suicidprevention 2017
15 sep 50-årsjubileum – 

Institutionen för odontologi

PROGRAM 
2017–2018

17–21 sep ECOC 2017
25 sep Aktiespararna
27–28 sep Meg – Mediedagarna i 

Göteborg
28 sep–1 okt Bokmässan

OKTOBER
4–6 okt Urologidagarna
5 okt Jobb&Karriär
7–8 okt Köpa hus utomlands
9–10 okt CPUP-dagarna
10–11 okt Möten & Events
10–12 okt Gymnasiedagarna och Future 

Skills
27–29 okt Hem, villa & bostadsrätt

NOVEMBER
7–8 nov Nordic Architecture Fair
7–8 nov Logistik & Transport
8 nov–jan 2018 Jill Johnsson – That’s Life
14–16 nov Kvalitetsmässan
23–25 nov Kunskap & Framtid
27 nov Stora Aktiedagen

DECEMBER
4 dec Jämlikhetskonferens 2017
5 dec Hjärntillskott Executive Day
9 dec Nobel Week Dialogue

13–15 dec Stjärnklart

VÅREN 2018
JANUARI
4–7 jan MyDOG
20–21 jan Scandinavian Gathering 2018
25–28 jan MC Mässan
31 jan-1 feb Autogloben – arrangeras på 

Stockholm Globe Arenas

Visit svenskamassan.se
for the latest programme.

APRIL
6–7 Apr A Beer & Whisky Fair
10–11 Apr Essence Conference 2018
12–13 Apr Vehicle Electronics & 

Connected Services
20–21 Apr Gothenburg Wine & Deli
24–26 Apr Vitalis e-Health Conference

MAY
11–12 May The Moderate Party’s 

Convention
16–18 May ESOC 2018
17–19 May GöteborgsVarvet Sport & 

Health Expo
27 May–3 Jun ICSE 2018 – International 

Congress on Software 
Engineering

31 May–2 Jun Swedish Machine Fair – to be 
held at Solvalla, Stockholm

JUNE
11–15 Jun ECNDT – European 

Conference on Non-
destructive Testing

Meet key decision makers in digital health, care and 
welfare at Vitalis, the largest eHealth event in Scan-
dinavia. When? 24–26 April 2018. 
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 JO
N

SSO
N FEBRUARY

3–4 Feb Optometridagarna
3–11 Feb Gothenburg Boat Show 2018
17–18 Feb SciFiWorld
17–18 Feb Wedding Fever Show
22–25 Feb EuroHorse
26 Feb–1 Mar Nitrogen + Syngas 2018

MARCH
3–4 Mar Overseas Property Show
5–7 Mar Sports summit
8 Mar D-Congress
13–14 Mar Nordic Congress on 

Education & Leadershop
13–16 Mar Maintenance Trade Fair
21–23 Mar EAHP – European 

Association of Hospital 
Pharmacists

27–29 Mar Senior Show

Nordens största hundevenemang, MyDOG, går av 
stapeln den 4–7 januari 2018. 
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Besök svenskamassan.se
för det senaste programmet. 

APRIL
6–7 april En Öl & Whiskymässa
10–11 april Essence Conference 2018
12–13 april Vehicle Electronics & 

Connected Services
20–21 april Göteborg Vin & Deli
24–26 april Vitalis

MAJ
11–12 maj Moderaternas Sverigemöte
16–18 maj ESOC 2018
17–19 maj Göteborgsvarvet Expo
27 maj–3 juni ICSE 2018 – International 

Congress on Software 
Engineering

31 maj–2 juni Svenska Maskinmässan  
– arrangeras på Solvalla i 
Stockholm

JUNI
11–15 juni ECNDT – European 

Conference on Non-
destructive Testing 

AUTUMN 2017
AUGUST
9–16 Aug LT28 – the 28th International 

Conference on Low 
Temperature Physics

21–27 Aug Longines FEI European 
Championships Shopping 
Village by EuroHorse – to be 
held at Heden

25–27 Aug Sewing & Crafts Festival

SEPTEMBER
1–3 Sept Mary Kay Seminars
4 Sept Hjärntillskott seminar
6–7 Sept Property Fair with Protection 

& Security
6–7 Sept Fastfood & Café
6–7 Sept Restaurant Expo
12–13 Sept Suicide Prevention 2017
15 Sept The Institution of 

Odontology’s 50th 
anniversary

PROGRAMME 
2017–2018

17–21 Sept ECOC 2017
25 Sept Swedish Shareholder’s 

Association
27–28 Sept Meg – Göteborg Media Days
28 Sept–1 Oct Göteborg Book Fair

OCTOBER
4–6 Oct Urology Days
5 Oct Job fair
7–8 Oct Overseas Property Show
9–10 Oct CPUP days
10–11 Oct Meetings & Events
10–12 Oct Upper Secondary School Fair 

& Future Skills
27–29 Oct Home and DIY Show

NOVEMBER
7–8 Nov Nordic Architecture Fair
7–8 Nov Logistics & Transport Expo 

& Conference
8 Nov–Jan 2018 Jill Johnsson – That’s Life
14–16 Nov Quality Fair
23–25 Nov Student & Knowledge Fair
27 Nov Stora Aktiedagen

DECEMBER
4 Dec Conference of Equality 2017
5 Dec Hjärntillskott Executive Day
9 Dec Nobel Week Dialogue

13–15 Dec Stjärnklart Entertainment 
Show

SPRING 2018
JANUARY
4–7 Jan MyDOG
20–21 Jan Scandinavian Gathering 2018
25–28 Jan Motorcycle Show
31 Jan–1 Feb Autogloben – to be held at 

the Stockholm Globe Arenas

One of Europe’s largest dog events, MyDOG, will be 
held on 4-7 January 2018. 
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Visit svenskamassan.se
for the latest programme.

APRIL
6–7 Apr A Beer & Whisky Fair
10–11 Apr Essence Conference 2018
12–13 Apr Vehicle Electronics & 

Connected Services
20–21 Apr Gothenburg Wine & Deli
24–26 Apr Vitalis e-Health Conference

MAY
11–12 May The Moderate Party’s 

Convention
16–18 May ESOC 2018
17–19 May GöteborgsVarvet Sport & 

Health Expo
27 May–3 Jun ICSE 2018 – International 

Congress on Software 
Engineering

31 May–2 Jun Swedish Machine Fair – to be 
held at Solvalla, Stockholm

JUNE
11–15 Jun ECNDT – European 

Conference on Non-
destructive Testing

Meet key decision makers in digital health, care and 
welfare at Vitalis, the largest eHealth event in Scan-
dinavia. When? 24–26 April 2018. 

P
H

O
TO

: E
M

M
Y

 JO
N

SSO
N FEBRUARY

3–4 Feb Optometridagarna
3–11 Feb Gothenburg Boat Show 2018
17–18 Feb SciFiWorld
17–18 Feb Wedding Fever Show
22–25 Feb EuroHorse
26 Feb–1 Mar Nitrogen + Syngas 2018

MARCH
3–4 Mar Overseas Property Show
5–7 Mar Sports summit
8 Mar D-Congress
13–14 Mar Nordic Congress on 

Education & Leadershop
13–16 Mar Maintenance Trade Fair
21–23 Mar EAHP – European 

Association of Hospital 
Pharmacists

27–29 Mar Senior Show

FEBRUARI
3–4 feb Optometridagarna
3–11 feb Båtmässan
17–18 feb Sci Fi mässan 2018
17–18 feb Bröllopsfeber
22–25 feb EuroHorse
26 feb–1 mars Nitrogen + Syngas 2018

MARS
3–4 mars Köpa hus utomlands
5–7 mars Träffpunkt Idrott
8 mars D-Congress
13–14 mars Nordiska 

Skolledarkongressen
13–16 mars Underhållsmässan® 2018 
21–23 mars EAHP – European 

Association of Hospital 
Pharmacists

27–29 mars Seniormässan

I april möts aktörer från kommuner, landsting, 
myndigheter, företag och akademi på Vitalis för 
att disktuera framtidens utmaningar och lösningar 
inom vård och omsorg. 
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