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Prinsessbröllop
lyft för handeln
Bröllopet mellan prinsessan Madeleine och
Jonas Bergström blir ett lyft för
svensk detaljhandel.
Men notan för prinsessbröllopet väntas kungen själv stå för.
Påkostade fotoböcker, kopior
av prinsessans brudklänning
och bröllopsmenyer på landets restauranger.
När prinsessan Madeleine,
27 år, gifter sig med juristen
Jonas Bergström, 30 år, sent
nästa höst eller vinter kommer svensk detaljhandel att
försöka slå mynt av bröllopsyran.
”Våra medlemsföretag är
snabba med att haka på trender och kommer säkert att ta
fram speciella bröllopsprodukter. Dessutom kommer giftermålet att medföra
en ökad turism till Stockholm
med allt vad det innebär”,
säger Svensk Handels presschef Margareta Ternell.
Turisttillströmning
Tillsammans med Handelns
utredningsinstitut
har
Svensk Handel undersökt
vad ett kronprinsessbröllop
innebär för svensk ekonomi.
Enligt undersökningen kommer försäljningen av bröllopsrelaterade
produkter
uppgå till 2,5 miljarder kronor veckorna kring bröllopet
mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling
nästa sommar.
Dessutom
beräknas
12 000 extra turister besöka
Stockholm.
”Stora möjligheter”
”Bröllopet mellan prinsessan
Madeleine och Jonas Bergström kommer också att
innebära stora möjligheter
för detaljhandeln, men troligen inte lika stora som vid
kronprinsessbröllopet”,
säger Margareta Ternell.
Staten kommer att skjuta

Nytt pris
för vägvisare

till
pengar
till Victoria och
Daniel
Westlings
bröllop.
Det beräknas gå
på
flera
tiotals miljoner kronor
exklusive polisens kostnader,
och en lång rad
stats- och regeringschefer kommer att
delta.
Mindre bröllop
Lillasyster Madeleines bröllop har mindre karaktär av en statsangelägenhet och
väntas därför bli
billigare. Enligt
statsminister
Fredrik Reinfeldt
väntas
hovet
självt finansiera
detta bröllop.
”Hovet har
inte inkommit
med
någon
förfrågan om
extrapengar
för att bekosta
prinsessan
Madeleines och
Jonas Bergströms
bröllop.
Därför
utgår vi från att
kungen
täcker
kostnaderna”, säger
statsministerns
pressekreterare
Roberta Alenius.
ANNA SVEDBOM
anna.svedbom@di.se
08-573 650 62
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H&M-chefen Karl-Johan
Persson sitter med i juryn
för det nyinrättade Tenzingpriset på 50 000 kronor.
Priset ska ”lyfta fram den
som vägleder andra till
framgång”, säger Tom
Lindahl, vd för fastighetskonsulten Tenzing AB.
Priset är döpt efter Tenzing Norgay som hjälpte Edmund Hillary upp till toppen
av Mount Everest 1953. (DI)
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Prinsessan Madeleine och Jonas
Bergström.
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I kväll onsdag 12 augusti
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Rutorna ska fyllas i så att varje rad,
vågrätt och lodrätt, och varje 3x3ruta, innehåller siffrorna 1–9 utan att
någon siffra förekommer två gånger.
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Lösning till 11/8
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Hillary och Norgay.
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En plats i solen: 23:30.
Säsong 8. Brittisk serie.
På heder och samvete:
Säsong 6.
Amerikansk dramaserie
från 2000-2001.
Landskamp:
Sverige-Finland:
Fotboll.
QColombia
– i kokainets spår:
Brittisk dokumentär
från 2008.
På heder och samvete:
Säsong 6 (R).
Amerikansk dramaserie
från 2000-2001.
Ett fängelse i Colombia:
Fransk dokumentär
från 2005.
Byggare Brad:
Kanadensisk dokumentär
från 2007.
Byggare Brad:
Kanadensisk dokumentär
från 2007.
Colombia – i kokainets
spår: (R). Brittisk dokumentär från 2008.

Q 22.15 Colombia
– i kokainets spår: Före detta
kokainmissbrukaren och basisten i
britpopbandet Blur, Alex James, tackar ja till en inbjudan från Colombias
president att med egna ögon bevittna
effekterna som kokainindustrin har
på Colombia och dess befolkning.
Colombia står för 62 procent av
världens kokainproduktion, en handel
som FN beräknar vara värd 70 miljarder dollar. I Colombia träffar Alex
odlarna, försäljarna och torpederna.
Han erkänner att han själv spenderat
miljontals pund på kokain och alkohol
under Blurs storhetstid, och att han
nu fått perspektiv när han får veta att
colombianskt kokain säljs på landets
gator för bara ett pund, och ligger
bakom 17 000 mord varje år i landet.
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