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Du & Jag på Strandvägen.

Clearwater Beach, FLORIDA
Swedish owned - Sunrise

Här har man levt det goda livet sedan 20-talet. På 30-talet
flyttade ambassader in och under det fria 60-talet öppnades jugendhuset för alla när Hotel Diplomat stod klart.
Dörrarna står fortfarande öppna för Dig som vill njuta av
tillfällig immunitet mot vardagen. Boende två nätter i ett
av våra fina dubbelrum, frukost och en välkomstdrink i
restaurant T/BAR. Pris för två nätter 1190 kr* per person.
”Välkommen till livet på Strandvägen.”
*Erbjudandet gäller ett begränsat antal rum. Pris per person för två nätter och del
i ett Grand Lit rum. Andra rumskategorier finns mot tillägg. Ankomst fre el lör.
Måste bokas senast 14 dagar innan ankomst. Gäller t o m 31. oktober 2003.

Tel +46-8-459 68 00 Stockholm www.diplomathotel.com

Resort Motel

The Sun Lovers and Golfer’s Paradise - on the Mexican Gulf.
Clearwater Beach is situated on an Island just west of Tampa,
Florida with bridge connections to the main land. 90 minutes by car
to Disney, 25 minutes to Tampa and Busch Gardens.
The motel is right on the middle of Clearwater Beach with walking distance to everything, restaurants, night clubs, shopping, Pier
60, Clearwater Marina, and only 97 steps to the award winning
beach - with its powder fine white sand.
The motel has motel rooms, efficiencies and 1-bedroom apartments, most units have fully equipped kitchens. The heated swimming pool has southern exposure with view over Clearwater Bay.
The Motel is owned and operated by
Monica and Gunnar Hedqwist (living on the property).

229 Coronado Dr,
Clearwater Beach, FL 33767
Tel. 727 446 9911
or 1 800 269 9643
info@sunriseresortfla.com
www.sunriseresortfla.com

Välkommen att vara den du är.
Tradition & Vision. En skola ska vara utvecklande – fylld av möjligheter till egna initiativ. Samtidigt som den ska förmedla all kunskap
som behövs för ett bättre liv. Den ska ge de bitar du vet att du vill ha,
men också visa vägen till det du inte visste att du saknade.
Grennaskolan är ett riksinternat som ligger mitt i Gränna som
ligger mitt i Sverige som ligger mitt i världen. En liten skola med stora
möjligheter i en liten stad med lika stora möjligheter. Ett perfekt
utgångsläge för dig som vill fortsätta vara den du är – och lite till.
Vill du veta mer om Grennaskolan – www.grennaskolan.se.

Grennaskolan Riksinternat, Box 95, SE 563 22 Gränna, Sweden.
Tel +46 (0)390-561 50. E-mail info@grennaskolan.se www.grennaskolan.se
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Välkommen

Svenska
trädgårdsdrömmar

T

rädgårdar har alltid funnits. Åtminstone sen vår
kultur blev bofast och började anlägga odlingar för mer än
6 000 år sedan. Babylons hängande
trädgårdar, romarnas atriumgårdar, medeltidens slutna klosterträdgårdar, den franska strikta
barockparken och den engelska
romantikens landskapspark har på
slingriga vägar lett fram till våra dagars villaträdgård.
Idag är trädgård ett hett ämne. Nästan existentiellt. För
många i Sverige är trädgårdsarbetet en oas i lönearbetets
ändlösa sandöken. Utan villaträdgårdar, sommarhusrabatter
och koloniodlingar skulle det förmodligen ta ännu längre
tid att ruska av sig den svenska vinterns gråbleka eller rentav nattsvarta svårmod.
Det stora, betvingande och identitetsskapande intresset
syns inte minst på utgivningen av nya trädgårdsböcker,
som blivit en lukrativ nisch på bokmarknaden. Allt finns
att läsa och lära om. Hur anlägger man en vit månskensrabatt, som lyser även i sommarnatten? Var ska man placera
fågelbadet och trädgårdsmöblerna om man vill utnyttja
kraften i Feng Shui?
Under våren fanns ett trettiotal nya trädgårdsböcker i
Svensk Bokhandels katalog. Det låter kanske inte så mycket, men det är fem gånger så många som sportböckerna och
böckerna om bilar och båtar. Kvinnorna, som trädgårdsböckerna i huvudsak vänder sig till, står i Sverige för
huvuddelen av både bokläsande och bokköpande.
I sommarens nummer av Forum kan du läsa om trädgårdar. Om svenska sådana. Vem minns inte sommarens första äpplen? Ett Gyllenkroks Astrakan eller ett Transparente
Blanche. Läs här om de gamla svenska äppelsorterna och
den svenska äppelodlingens historia.
Koloniträdgården är inte en svensk uppfinning, men ändå
typisk för den svenska småstadsmiljön. En tågresa genom
Sverige är det bästa sättet att få syn på de områden som
fortfarande lever i utkanten av mellansvenska städer. I
närheten av järnvägsspår och bangårdar ligger små
samhällen i miniatyr; rader av röda stugor med snickarglädje och flaggstång omgärdade av trädgårdsland och vita
staket. I Forum får du läsa om varför koloniträdgården passade så bra in i den svenska folkhemsideologin.
I detta nummer får du också läsa om en ung och driftig
Swea. Åse Lunde i Washington DC är svensk polis med
eget företag specialiserat på kris- och konflikthantering.
Möt henne i en intressant intervju.
Du får naturligtvis också läsa om det annalkande Jubileet.
Det finns mycket att berätta om allt roligt som kommer att
hända. De konstnärligt utsmyckade SWEA-hästarna, som
förhoppningsvis ska pryda Stockholm, står i fokus i detta
nummer.
Mycket nöje!

Y O U D E S E RV E T H E B E S T
Unna dig och någon du tycker om en helg på Grand Hôtel
i Stockholm för 795 kr/person* och natt! I den klassiska miljön,
mitt emot Kungliga Slottet, bjuds ni på det där lilla extra.
Välkomna!
*Pris per person och natt vid minst två nätter i följd, fredag – söndag
eller lördag – måndag. I priset ingår del i classic dubbelrum
och frukostbuffé. Gäller ett begränsat antal rum och måste
bokas senast 14 dagar innan ankomst.
Vänligen uppge ”G08” vid bokningstillfället.

Grand Hôtel • Södra Blasieholmshamnen 8 • Box 164 24 • 103 27 Stockholm
Tel: 08 679 35 00 • Fax: 08 611 86 86
Rumsbokning Tel: 08 679 35 60 • Fax: 08 679 35 61
E-mail: hotel.grand@grandhotel.se • www.grandhotel.se
Grand Hôtel Stockholm, Berns och China Teatern ingår i Grand Hôtel Holdings

Ann-Sofi
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With SAS’s newly designed website,
it’s easy to get where you want to go
before you even leave home. Just a
couple of clicks lands you everything
you need to know about traveling to
Scandinavia. You can reserve a flight,
maintain your EuroBonus account,
redeem your mileage or check your
account in a matter of minutes. Plus,
sign up for our new e-mail newsletter
and stay informed about our latest
offers. Come visit our new site anytime.
The directions are very easy.

www.scandinavian.net
Convenient connections
to reservations,
information and
travel planning.

It’s Scandinavian
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Christina Moliteus

SWEA växer
så det knakar!

K

ära Sweor över hela världen!
Eftersom temat i detta nummer
av Forum är trädgårdar nynnar
jag nu på ”Uti vår hage där växa blå
bär” och drömmer om den vackra svenska blomsterängen: Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivia, kom ljuva
krusmynta, kom hjärtans fröjd.
SWEA växer så det knakar! I vår har
fyra nya avdelningar invigts: Luxemburg, Rivieran, Houston i Texas och
New Orleans i Louisiana. Chile har
uppstått igen efter att ha ”vilat” i ett år.
Nu är det i stället Buenos Aires tur att
ta ”time out”. Den ekonomiska krisen
där gör att svenska företag skickar hem
sina anställda. Barcelona har ansökt om
att starta en ny avdelning under året.
Alla dessa nya medlemmar önskas
varmt välkomna till SWEAs ”vänskap
utan gränser”. Det är roligt att vara
med när SWEA-familjen utökas och
samtidigt sprida kännedom om det
internationella nätverket. Det gläder
mig speciellt att vi får så många nya
UNGA medlemmar över hela världen.
Återväxten inom SWEA är säkerställd.
Det första årsmötet i den nya organisationen ägde rum i New York den
fjärde april. Den lilla styrelsen på tio
personer kunde arbeta intensivt och
mer dynamiskt än tidigare när vi var
över 60 personer i styrelsen.
Till Årets Svenska Kvinna utsågs Ewa

Kumlin, initiativtagare till Swedish
Style i Tokyo. Monika Jazowy-Jarmut
erhöll stipendiet i Litteratur och
Helena Kåberg valdes som Kulturmötesstipendiat. De båda stipendierna
är på USD 6 000 vardera. Vi gratulerar
dem alla och ser fram emot att få träffa
dem på Sverigemiddagen och överlämna utmärkelserna.
Den nya databasen kommer snart att
vara klar att använda för alla medlemmar och en ny hemsida för SWEAs
kansli är på gång. Där kommer alla viktiga dokument att finnas tillgängliga för
avdelningarna.
Vi fortsätter att uppvakta industrin
med besök och information om vad
SWEA står för och glädjande nog
märker vi att SWEA blir alltmer känt
och att företagen informerar dem som
flyttar utomlands om vår existens. Jag
brukar säga att SWEA är världens bästa
relocation-företag och det stämmer
verkligen. Tänk, vilken resurs vi är för
alla som flyttar utomlands eller återvänder till Sverige. Vi har därför startat
ett nytt projekt inom SWEA som vi
kallar ”Hitta Rätt” och som kommer
att utöka servicen med såväl lokal
information om olika platser utomlands som praktisk hjälp vid återflyttning genom ”Hemvändarna”.
De Sweor som befinner sig i Stockholm den 13 augusti hoppas vi deltar i

Foto:
Kerstin
Alm©

seminariet Svensk i världen - möjligheter och utmaningar som SWEA
arrangerar där tillsammans med
Svenskar i världen. Juridiska, finansiella och praktiska frågor kommer att
presenteras. Seminariet, som är gratis,
stöds av Svenskt Näringsliv och
Exportrådet.
SWEAs 25-årsjubileum blir en strålande fest i dagarna fyra i juni 2004.
Anmälningsblanketten och all information om detta fantastiska evenemang finns som bilaga till denna tidning. Programpunkterna kommer säkerligen att bli fullbokade så var ute i
god tid. Det verkar kanske tidigt att
anmäla sig redan, men eftersom vi
måste boka lokaler och annat långt i
förväg vill vi veta hur många som
kommer.
Sommaren nalkas och information
om många av SWEAs sommarevenemang i Sverige hittar ni på hemsidan.
Vi blir säkert många som ses på
Sverigemiddagen i Västerås den nionde
augusti. Till dess önskar jag er alla en
härligt blommande sommar med
många smultron på strået.

Christina

$U BEHÚVER INTE MISSA DINA SVENSKA
FAVORITPROGRAM BARA FÚR ATT DU ËR UTOMLANDS
$U KAN SE DEM SAMTIDIGT SOM DINA VÛNNER I 3VERIGE VAR DU ÛN BOR I %UROPA
3VERIGES 4ELEVISIONS UTLANDSKANAL 364 %52/0!

OM DU ABONNERAR PË

/CH INTE ENS NÛR DU RESER I %UROPA BEHVER DU VARA UTAN SVENSK TV FRUTSATT ATT DITT HOTELL HAR
ABONNEMANG PË 364 %52/0!
364 %52/0! DIREKTSÛNDER SVENSKPRODUCERADE PROGRAM FRËN 364 OCH 364 SAMT 364 VIA SATELLIT
$YGNET RUNT ËRET OM
$U FËR NYHETER OCH FAKTA -USIK SPORT OCH NATUR "ARN OCH NJESPROGRAM $RAMA DEBATTER OCH KULTUR
$ESSUTOM 3VERIGES 2ADIOS UTLANDSKANAL 2ADIO 3WEDEN OCH 364 4EXTS ALLA  TEXT TV SIDOR INKL BRSEN 
3OM 37%! HAR DU MEDLEMSFRMËN VID TECKNANDE AV NYTT ABONNEMANG FR NÛRMARE INFORMATION
KONTAKTA VËR KUNDTJÛNST

WWWSVTSEEUROPA
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Pelargonian - den svenska
fönsterkarmens härskarinna

F

ör snart femton år sedan upptäckte jag rosorna. Det
fanns inte bara en sort. De måste inte var knallröda,
spinkiga och doftlösa. Istället för de remonterande hybridrosorna kunde man plantera gammaldags, ljuvligt doftande buskrosor. Bourbonrosor, centifoliarosor och damascenerrosor med gamla anor och fantasifulla namn som
Comte de Chambord, Souvenir de la Malmaison och Chapeau
de Napoleon fanns att köpa i fler och fler trädgårdsbutiker.
Min första gammaldags ros var en Louise Odier. Ett hörn av
trädgården är nu full med rosor som efter varje regn ger ett
hav av ljust rosa kronblad som ligger
som våta näsdukar på grusgångarna.
Sedan upptäckte jag pelargonian.
Samma sak med den. Den måste inte
vara liten, knubbig och skrikigt röd.
Den finns inte bara i en sort.
En vårdag för några år sedan fick
jag av en väninna ett skott av en pelargonia som hon i sin tur hade drivit upp av ett skott som hon hade
fått av en väninna som hade fått den
av en man som tidigare i livet jobbat
som trädgårdsmästare på Carl
Larssons Lilla Hyttnäs i Sundborn.
Därifrån stammade skottet. Följaktligen kunde det vara släkt i rakt nedstigande led med de pelargonior som
blommar på de larssonska akvarellerna. Man kan ju tro’t om man vill.
Vandringssägnerna om pelargonskottens anor och öden är rikliga. En
riktig pelargonia har stamtavla och
kallas inom familjen för ”Mormors
rosa”, ”Tant Elsas pelargon”, ”Tyras
gamla” eller ”Berits farmor”.
Mitt ”Carl Larsson-skott” kallar jag numer för ”Mårbacka”
rätt och slätt. Mårbackapelargonian har på senare år blivit den
absolut vanligaste av de gamla pelargonsorterna. Den är
mycket starkväxande och blir hög. Den kan lätt fylla ett helt
fönster. De ljust rosa blommorna sitter som bollar på långa
utskjutande stänglar. Lite spretig och ljus är den. Ljuvlig i sin
kontrast till de svagväxande och låga modernare hybriderna
med mörkgrönt bladverk och karamellfärgade blommor.
Mårbackapelargonian har förmodligen ingenting att göra
med Selma Lagerlöf och hennes hem i Värmland. Men sägner om skott från Mårbackas köksfönster finns. Namnet har
den dokumenterat i alla fall haft sen 1955 men kallas ibland
även för Sundbornpelargonia. Dessa svenska idyllnamn är
naturligtvis en av de bidragande orsakerna till den stora popularitet som sorten fått idag. Finns det någon svenskare krukSWEA Forum 1/2003

växt än pelargonia? Är den inte själva sinnebilden för ett
blommande stugfönster?
Pelargonian är en av den svenska fönsterkarmens allra första växter och får väl fortfarande betraktas som dess härskarinna. Under 1600- och 1700-talet odlades prydnadsväxter huvudsakligen av aristokratin i organgerier och växthus. Seden
att smycka sitt hem med blommor var inledningsvis under
tidigt 1800-tal en borgerlig sed i städerna. Men i takt med att
växtmodet ändrades så fick allmogen överta de växter som
inte längre var i ropet i stan. Först ut hos folket på landet, i
mitten av 1800-talet, var aspidistran och balsaminen. Sen kom
pelargonian. Det beror naturligtvis
på att den var så lätt att föröka och
faktiskt inte kostade någonting.
Helst skulle man nämligen smyga
sig till ett skott, ja rentav stjäla det.
Det var inte bara helt i sin ordning
utan även att rekommendera.
Plantan skulle trivas bättre då.
Krukor fanns oftast inte, de var ju
dyra att köpa, utan krukväxten
planterades i en gammal konservburk med spikhål i botten. Fortfarande byter vi gärna växter med
varann i Sverige. Varje enskild växt
får då sin egen historia och hamnar
något lite närmare hjärtat.
Trots sin svenskhet är pelargonian spridd över hela världen. Den
tillhör familjen Geranium och har
sitt huvudsakliga ursprung i Kapprovinsen i Sydafrika, där den växer
vilt. Till vår världsdel kom pelargonian på 1600-talet med handelsskeppen, som på sina resor mellan Indien och Europa tog
vägen via Kap Horn.
Det finns i världen i dag drygt 300 kända arter, många
illaluktande och inte alls vackra. Antalet sorter är oräkneliga.
Många har dött ut men nya föds hela tiden. Den tillhör
samma familj som nävorna och har en del gamla, vilt växande
släktingar i Sverige. Den i sydsvenska trädgårdar så vanligt
förekommande praktnävan ser faktiskt ut som en stor pelargon om man tittar lite noggrannare. Även den har spritts mellan husen i de gamla bondbyarna genom byte och tjyveri.
Min egen har jag fått genom tiggeri. Vårt svenska midsommarblomster är även det släkt med och inte helt olika en helt
vanlig pelargonia.
Ann-Sofi Ljung Svensson
SWEA Malmö

9

Tema Trädgård

En man och
På Hallandsåsens nordostsluttning, nära sommarparadiset Båstad
på Bjärehalvön i Skåne, ligger en av Sveriges praktfullaste
trädgårdsanläggningar, Norrvikens trädgårdar.
En ensam man,
istorien om Norrvikens
trädgårdar går tillbaka till år
1906, då Rudolf Abelin första gången kom till Bjärehalvön på inrådan av goda vännerna Ellen Key och
Ludvig Nobel. Han hittade den förfallna sjökaptensgården Lilla Båstad med
anor från 1700-talet, vars omgivande
marker och terrängförhållanden tillät
anläggning av olika sorters trädgårdar.
Rudolf Abelin visste vad han ville ha,
och redan innan köpekontraktet var
underskrivet var planerna färdiga för
den nya trädgården. Vid den här tiden
var Abelin en etablerad yrkesman med
uppdrag både i Sverige och utlandet.
Han hade redan skapat sig en plattform, utifrån vilken han kunde förverkliga sina visioner. Men vägen dit
var inte problemfri.

H

Intresse blir passion
Rudolf Abelin föddes 1864. Han var
son till Gustav Rudolf Abelin, general
och krigsminister under kung Karl XV.
Familjen var av gammal ätt, där sönerna av hävd gick in på den militära
banan. Familjen hade planer på att
sonen skulle bli diplomat. Men redan
tidigt visade sig pojken intresserad av
trädgårdar och växter och han spenderade mycken tid med trädgårdsmästarna på släktens olika gods. På fädernesgodset Björnsnäs vid Bråviken i Östergötland anlade han i smyg en inomhusplantering i ett av husets ljusa tornrum.
Påhittet avslöjades när han gödslat sin
plantering med hästgödsel och huset
invaderats av flugor. Men när flugorna
vädrats ut blev planteringen en sevärdhet. Då var Rudolf Abelin 14 år.
Fadern tvingade sonen att läsa juridik
efter studentexamen. Den unge mannen, som redan tidigare hade haft problem med ögonen, vantrivdes och
utvecklade ganska snart en ögonsjuk10

dom som omöjliggjorde vidare studier. Med sjukintyg i
handen avbröt han
juridikstudierna för
att utbilda sig till
trädgårdsmästare.
Skandalen var ett
faktum.
”Generalson blir
trädgårdsmästare”
skrev tidningarna i
Linköping och familjen rasade. De
såg med ringaktning på hans yrkesval. Modern gjorde
honom arvlös.
Men Rudolf Abelin drevs av beslutsamhet och passion. Familjen till
trots utexaminerades han som färdig
trädgårdsmästare i
Danmark 1888 och
nu började han sin
banbrytande verksamhet, inte bara i
Sverige utan även
under talrika arbets- och studieresor utomlands,
Rudolf Abelin vinner guldmedalj för sin frukt vid
bland annat till
världsutställningen i Paris år 1900. Foto: I privat ägo.
Italien där han
gårdsträdgårdarna, Om frukt och frukthämtade mycket av sin inspiration.
Vid sidan av trädgårdsanläggning odling på fritt land. Boken Den mindre
ivrade Rudolf Abelin för fruktodling trädgården, som kom ut i åtta upplagor,
och utveckling av nya odlingsmetoder var avsedd att stimulera till bättre
och sorter. Hans stora kunnande ledde utnyttjande av jorden runt torp och stutill flera utmärkelser och guldmedalj gor. Arbetet i trädgården med nyttoväxter och fruktträd skulle vara ett
vid världsutställningen i Paris år 1900.
Med samma obändiga entusiasm gemensamt familjeprojekt som gav mat
engagerade han sig i folkbildningen och på bordet och höll far borta från krogav i början av 1900-talet ut flera små gen. Här kan man spåra ett socialt
skrifter, t. ex. Koloniträdgården, Herr- engagemang som inte var ovanligt i
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hans trädgård
driven av sina visioner och drömmar, förverkligade här vad som
idag betraktas som omistlig trädgårdskonst. Idag återskapar
man trädgården som den en gång var och utvecklar
Rudolf Abelins intentioner.
Sverige vid den tiden.
Karisma och kvinnotycke
Privat var Rudolf Abelin en karismatisk och chevaleresk estet med kvinnotycke. Hans första hustru hette Ellen
Scherini, en välbeställd köpmansdotter
med vilken han fick sonen Harald.
Men äktenskapet blev inte långvarigt.
Vid tiden för köpet av Lilla Båstad 1906
hade Rudolf redan träffat sin nästkommande hustru Signe Ziedner, med
vilken han gifte sig 1909. De fick tre
barn tillsammans, döttrarna Hild och
Dagmar samt sonen Rudolf-Carl.
Rudolf Abelin blev en sträng men
mycket barnkär far.
Även detta andra äktenskap tog slut
när Signe tog barnen och flyttade från Båstad 1924. Den
ständiga bristen på pengar och
makens långa resor blev för
mycket. En utdragen tvist
ledde till att Rudolf Abelin
fick vårdnaden om dottern
Hild, som på Norrviken fick
en guvernant, Ellen Franke.
Hon blev sedermera Rudolf
Abelins tredje hustru, med
vilken han var gift i tio år.
Trädgårdskonstnärens
trädgård
Det är som skapare av Norrvikens trädgårdar som Rudolf
Abelin inrutat sin plats i den
svenska trädgårdshistorien.
Omedelbart efter köpet av
Lilla Båstad påbörjades röjningen av marken för de trädgårdar han
redan planerat.
Inspirationen var de italienska renässans- och barockträdgårdarna och i
likhet med dessa placerade han sina
olika trädgårdsrum kring en huvudaxel,
som går igenom hela trädgården.
SWEA Forum 1/2003

Längs med huvudaxeln anlades de
formella trädgårdarna: Barockträdgården, Renässansträdgården med den Österländska terrassen samt Nordtyska planteringen med sin spegeldamm som
verkar övergå i oändligt hav.
Vinkelrätt mot huvudaxeln skapades
mjukare trädgårdsrum som Japanska
trädgården, Romantiska trädgården och
Vattenträdgården. 1910 byggdes familjens bostad Villa Abelin. Intill huset
byggdes även en muromgärdad trädgård med utsikt och kontakt mot alla
övriga trädgårdsrum. Denna medeltida
trädgård var familjen Abelins privata
tillflykt när övriga delar var öppna för
allmänheten.
Gemensamt för alla trädgårdar var

bilderna landskapets famnande, moderliga helhet...” skriver Rudolf Abelin
själv.
Trädgårdarna öppnar
År 1920 stod trädgårdarna klara och
öppnade för allmänheten. Inträdet var
två kronor. Dyrt, tyckte Båstadborna,
men besökarna strömmade till. De
första åren hade man cirka 200
besökare per år.
Utöver de olika trädgårdarna anlades
omfattande frukt- och hasselnötsodlingar. Tanken var inte bara pedagogisk,
odlingarna skulle även tillföra inkomster och bli den ekonomiska grund som
Norrviken skulle vila på. Tyvärr visade
sig förhoppningarna var för opti-

Villa Abelin med barockträdgårdens spegeldamm i förgrunden. Foto: Bent Rej©

Abelins strävan efter att omge huset
med en anlagd trädgård som samtidigt
skulle vara en förbindelselänk till den
omgivande naturen. ”Överallt vid
Norrviken har jag därför sökt föra
dessa tankar igenom och samtidigt
underordna alla de skiftande trädgårds-

mistiska, fruktodlingarna kunde aldrig
ge de inkomster som behövdes för
löpande underhåll och nyplantering.
Passionens pris
Rudolf Abelin levde med en ständig
oro för hur hans trädgård skulle klara
11

Tema Trädgård
sig. Under hela sitt vuxna liv hade han
ekonomiska problem och det var inte
förvånande med tanke på att alla pengar
i första hand plöjdes ned i de olika
trädgårdsprojekten.
Familjen fick alltid komma i andra
hand. Hans trädgårdspassion kostade
honom kontakten med modern och
fadern, två äktenskap samt två familjer.
Trädgården framför allt.
Men verkligheten hann ifatt Rudolf
Abelin. De oerhört kalla vintrarna
1941-42 satte stora spår i anläggningen
och man hade inte råd att återplantera.
1942 tvingades han sälja Norrvikens
trädgårdar till rederiet Nordstjernan,
som sedermera (1971) donerade stilträdgårdarna till en stiftelse, vars uppgift
det sedan dess varit att bevara och
utveckla trädgårdarna. Rudolf Abelin
fortsatte dock att leda arbetet med
trädgårdarna ända fram till sin död
1961 och ligger nu begravd i Minnenas
dal på Norrviken, hans egen vision av
en skogskyrkogård. Han blev 97 år
gammal.

besökare sakta men säkert sjunkit.
Under decennier har man försökt att
på olika sätt locka besökare hit.
Trädgårdarna har använts som kuliss
för olika evenemang som veteranbilsutställningar, stora utomhuskonserter, trädgårdsutställningar, TV-program, temadagar och konstutställningar, musikaliska divertissemang
och privata fester.
Under senare år har det kommit till
en punkt när man måste få fart på
anläggningen igen, inte minst som
Båstad kommun har begränsade
resurser att satsa och med jämna mellanrum hotar dra in sitt stöd.
Ett rejält steg i den riktningen togs
år 2001, då landskapsarkitekt Ulf
Nordfjell presenterade en utvecklingsplan för Norrviken, framtagen på
uppdrag av Båstad kommun. I planen
betonas Rudolf Abelins livsverk som
en källa till kunskap och inspiration,
som inte får gå förlorad.
Planen går i korthet ut på att bevara
och återskapa Rudolf Abelins trädgårdar som de ursprungligen var tänkta.
Den utomhusscen som idag finns
ingår till exempel inte alls i originalplanen utan borde flyttas till annan
plats. Den medeltida klostergården
har med åren blivit inglasat kafé och
dammen ligger idag dold under golvet
i diskrummet. Växter i rabatter och

Norrviken idag
Tiden från Rudolf Abelins död till
dags dato har präglats av både med- och
motgångar. Antalet besökare steg för
att nå sin kulmen under 1980-talet, då
man kom upp i 100 000 besökare per
säsong. Men sedan dess har antalet

En dag i
Rudolf
Abelins liv
Foto: Kerstin Lennberger©

Denna sommardag börjar som dagarna på Norrviken brukar. Rudolf Abelin
stiger upp klockan 06.00. Han går ut i
trädgården för att ”sätta arbetena”, han
berättar för trädgårdsfolket vad som ska
göras under dagen. Behövdes det, ritade
han med sin käpp i marken för att förklara hur det skulle se ut.
Dottern Hild berättar: ”Far gjorde
aldrig några större ritningar utan
skissade bara. Jag minns att han ritade
med sin käpp i marken samtidigt som
12

han förklarade för sitt folk hur han ville
ha det. Både exteriör och interiör bestämde Far. Han bestämde allt.”
Klockan 7.00 kom han in i frukostrummet, där frukosten väntade. En tallrik med friskt, inte för sött äppelmos,
och absolut inte med mjölk. Därpå
drack han starkt kaffe med varm mjölk
ur sin stora blå frukostkopp. Nybakat
vetebröd i skivor, varken med smör
eller pålägg, och avslutningsvis några
veteskorpor.

Rudolf skrivbord var alltid fullt med
pappershögar, brev, ritningar, böcker
och tidningar – allt som rörde hans
arbeten och intressen runt om i landet. Han var en oerhört aktiv man. I
den stora öppna spisen brann brasan,
som enda värmekälla. Under Rudolfs
tid fanns varken el eller telefon på
Norrviken. Levande ljus och fotogenlampor gav ljus. Årstiderna fick styra
dygnet, långa vakna dagar om sommaren. Tidigt till sängs om vintern.
Alla barnen fick tidigt börja hjälpa
till i trädgården med ogräsrensning
och vattning. Det ansåg Far nyttigt.
Dottern Hild berättar att vattningen
var tyngst.
”Vi fick hämta vatten med kanna
och spann i spegeldammen. Vi barn
fick aldrig plocka några bär, varken
hallon eller jordgubbar. Plantorna
kunde bli förstörda sa Far. Och några
SWEA Forum 1/2003
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planteringar har förändrats och träd
har blivit för höga. Byggnader behöver
restaureras. Dottern Hild, som bor i
nära anslutning till Norrviken, är en
värdefull källa till kunskap när man ska
rekonstruera faderns verk.
I planerna ingår även att utveckla
området i enlighet med de usprungliga
intentionerna. Tanken är att Norrviken ska bli ett trädgårdscentrum av högsta internationella klass med ett utbud
av trädgårdsutställningar, konst, musik
och utbildning. I förslaget ingår bland
annat byggandet av ett kulturcentrum
under ledning av den internationellt
erkände konstnären och keramikern
Gustav Kraitz. På sikt ska Norrviken
även bli platsen för ett framtida
trädgårdsmuseum. Dessa planer bygger
på att man kan få köpa loss mark som
tidigare hörde till Norrviken men som
idag har andra ägare.
På Norrvikens trädgårdar har man
sedan länge arbetat efter intentionerna i
utvecklingsplanen. Ett stort steg i den
riktningen togs under sommaren 2002,
då den store danske trädgårdskonstnären Tage Andersen visade sin
trädgårdskonst längs Norrvikens huvudaxel. Ett kongenialt grepp som drog
avsevärda mängder besökare. Men än är
det långt till 1980-talets besökarantal
och diskussionerna kring Norrvikens
skötsel och ekonomi har återigen hettat

blommor fick vi inte heller plocka, jo
bellisen i gräsmattan. Far ansåg att
blommorna hade liv och känslor.
Det var Far som bestämde. Han var
oerhört stridbar, det gick inte att
jämka. Att vi skulle lyda annat än
honom var det inte tal om. Men han
var väldigt barnkär.”
Varken hustrun Signe eller barnen var
bortskämda med kläder.
”Mor fick ärva klänningar av sina tre
systrar” berättar dottern Hild. ”Dessa
sydde hon också om till flickorna. Till
vardags var barnen klädda i praktiska
blå overaller.
De köptes alltid för de 50 kronor som
faster Ninni skickade till jul.
”Två overaller och ett par träskor
var”, det bestämde Far.” Själv hade han
egen skräddare.
Vid arbetsdagens slut, innan middagen serverades, tog Rudolf sig alltid en
SWEA Forum 1/2003

till.
- Ulf Nordfjells planer och visioner är
fantastiska och vi önskar inget hellre än
att få förverkliga dessa i den takt vi har
råd och möjlighet, säger Gjertrud
Flote Rossén, trädgårdsansvarig på
Norrvikens trädgårdar sedan många år.
- Vi har många spännande planer och
ser fram emot att presentera kommande sommars program för allmänheten. Klart är att keramikerna Ulla
och Gustav Kraitz kommer att sätta
sin prägel på trädgårdarna under 2003
års säsong. Installationen kommer att
bli mycket intressant.
Och allmänheten och trädgårdsSverige ber en bön att den nya planen
ska lyckas, att ekonomin ska förbättras
och att Rudolf Abelins livsverk för
alltid kan bevaras på Hallandsåsens
nordostsluttning, så som det var tänkt
från början.
Lotta Lindbo
SWEA Stockholm

Sommar på
Norrviken 2003
Konstnärerna Ulla och Gustav
Kraitz står för årets dialog med
trädgårdarna. Paret Kraitz räknas
bland våra mest framstående keramiker och skulptörer. De har
blivit internationellt uppmärksammade för bland annat Raul
Wallenberg-monumentet utanför
FN-byggnaden i New York.
Visas 15 juni-24 augusti.
Utställningar i Villa Abelin:
Underverk –
Blomsterfotografier.
Visas 1 maj – 12 juni
En annan sida.
Ulla Kraitz – måleri.
Visas 15 juni-20 juli.
Anna Kraitz – keramik och
design.
Visas 24 juli-10 augusti.
Dessutom på programmet:

Foto: Tine Guth Linse©

snaps, Skåne eller Loitens, till den en
smörgås. Rudolf Abelin var en man
som visste hur han ville ha det, så även
med maten. Han var ofta inne i köket
och tittade till grytorna. Han tyckte
inte om kryddor. Och lök användes
aldrig, det fanns helt enkelt inte, han
avskydde lukten.
Om kvällarna satt alltid Rudolf i
arbetsrummet, vid den öppna spisen, i
den amerikanska gungstolen. Tittade ut
över Japandalen och tänkte på vad
dagens arbete hade inneburit och vad
som skulle göras under morgondagen
och resten av veckan.

6-8 juni: Trädgårdsrundan i
nordvästra Skåne: Tema
”Nypotatis och sparris”.
14-20 juli: Båstads trädgårdsvecka
24-27 juli: Japansk vecka.
4-14 september: Lökmarknad.
På programmet står även kurser,
konserter och föreläsningar.
För ytterligare information om
Norrvikens trädgårdar, öppettider, program, utställningar etc.,
se Norrvikens hemsida
www.norrviken.nu

Texter ur utställningen
En dag i Rudolf Abelins liv
av Ia Schildt.
Utställningen visas under
sommaren på Norrvikens trädgårdar.
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Äpplet i vårt hjärta
Ä

pplet är som ingen annan
frukt. Äpplet kan ses som själva urfrukten och inkarnationen av det kära, det vackra, det goda
och det åtråvärda. Maktsymbol, metafor, föda. Skönhet eller maskstungen
fallfrukt. Det beror på vem som tittar.
Smaka på ordet ordentligt. Äpple. Säg
det på tyska – Apfel. Eller på danska aeble. An apple a day keeps the doctor
away. Kärt barn har många
namn. Lyssna på magin i orden;
Gyllenkroks Astrakan, Oranie,
Maglemer, Transparente Blanche,
Melon, Åkerö eller Glasäpple. Idel
ädel äppeladel.
Ett äpple i konsten
Två människor möts på ett galleri. Hon, utställaren, ger honom
en papperslapp där det står
”Andas!” Han, besökaren, tycker
det hela är bisarrt. Hon ber honom slå in en imaginär spik i väggen, vilket Han betalar 5 shilling
för att göra. Sedan ser Han ett
grönt, vackert äpple ligga på ett
litet podium. Han kan inte motstå impulsen. Han tar en stor tugga av äpplet och lägger sedan tillbaka det på sin plats. Hon blir
fruktansvärt upprörd av hans tilltag. The rest is history. John
Lennon och Yoko Ono blev livskamrater. Det var äpplets förtjänst.

Här är äpplet drömmen om det gamla
älskade hemlandet, det hon aldrig fick
återse. Att sakkunskapen skakade på
huvudet och anklagade Moberg för att
inte veta något om kärnsådd behöver vi
inte bry oss om, det är en fin bild
Moberg målar i alla fall.
Sedan har vi förstås den bibliska
berättelsen om Adam och Eva och hur
ormen lurar Eva att bjuda Adam på den

Endast Sverige svenska äpplen har
Grönt, gult eller rött och skimrande.
Inte så stort. Ibland lite syrligt men ofta
sött och aromatiskt. ”Odlad har den
olika smak, ofta mycket läcker” skrev
Carl von Linné på 1700-talet. Vad är
det då som gör det svenska äpplet så
speciellt?
Jo, det är klimatet och vårt nordliga läge på jordklotet. Sverige erbjuder
den för äpplet så viktiga temperaturväxlingen; varmt på dagen och
kallt på natten. Först en optimal
lagring av kolhydrater under dagen
och sedan en nattkyla som bromsar
äpplets egen ämnesomsättning. Resultatet blir en frukt med tunt skal
och arom som saknar motstycke.
Sedan har vi avstånden. Sverige är
ett litet land. Transporterna från
odlare till konsument är inte längre
än att frukten kan ätas pinfärsk när
den har säsong. Det svenska äpplet
behöver inte plockas omoget, poleras med fruktvaxer och antimögelbehandlas inför transporten till
affären.

Lite svensk äppelhistoria
Vi vet att det fanns äpplen i
Norden under vikingatiden (ca 7001100 e Kr.). Man har funnit vildäpplen i kungagravar från denna
Sävstaholmsäpplet är ett utmärkt äpple för Sveriges nordligaste
delar eftersom smak och hållbarhet förbättras ju kallare klimatet är.
tid. Odlingen av äpplen tros ha
Teckning av Ingrid av Sandeberg© ur 100 älskade äpplen.
kommit igång på allvar då Norden
kristnades och de tillresta munkarna
förbjudna frukten. Ingenstans i Bibeln började med fruktodling. Klostren i AlTvå äpplen i litteraturen
står det att det
vastra, VadsteVi minns Kristina i Vilhelm
är ett äpple. Det ”Om jag visste att jorden
na, Varnhem, JuMobergs epos Utvandrarna. På sin
berättas om ”en
lita, Vreta, Nyskulle gå under i morgon
dödsbädd får Kristina ett äpple av Karl
god och ljuvlig
dala och Roma
skulle
jag
idag
ändå
plantera
Oskar, en första frukt från den apel de
frukt”, men änhar alla haft stor
mödosamt dragit upp i Minnesota i
då ser vi alla mitt äppelträd.”
betydelse
för
Amerikat. Ursprunget är en astrakanframför oss ett
äppelodlingen i
(troligen Martin Luther)
kärna ifrån Duvemåla i hemlandet. Krivackert, glänsvårt land.
stina känner på skalet, drar in doften
ande äpple, inte
Att äpplen
och säger med svag röst: ”Äpplena är
olikt äpplen som avbildats i konsten tidigt var en viktig föda befästes redan
mogena hos oss. Jag ä hemma...” Så
från medeltida stilleben till Yoko Onos på 1300-talet då det i landskapslagarna
rullar äpplet ur den dödas hand, över
äppelinstallation. Vi svenskar ser talas om stränga straff vid äppelstöld
täcket och ner på golvet... (ur Sista
förstås helst ett svenskt äpple framför och förstöring av fruktträd. Och konbrevet till Sverige av Vilhelm Moberg).
oss.
sten att ympa var tidigt känd, långt före
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1300-talet.
trädgårdsmästare, utbildade i utlandet.
äpplen. I slutet av 1940-talet nådde
Efter protestantismens införande i
Äppelsorter som Sävstaholm, Sparreäppelodlingen sin topp.
Sverige odlades äpplen främst i kungliholm och Fullerö gjorde debut.
Men efterfrågan sjönk och konkurga trädgårdar och det var också adeln
Kunskapen om och intresset för fruktrensen från den importerade frukten
som på 1600-talet tog med sig fruktodling var fortfarande dålig i slutet av
slog hårt mot den inhemska produktioodling hem efter krigen på kontinent1800-talet. Det fanns ont om litteratur,
nen. Många storskaliga fruktodlingar
en. Kunskapen om fruktodling provaundervisningen var föråldrad. Därför
bar sig inte och fick läggas ned. Den
des sedan på de egna slotten och herrebildades år 1900 Sveriges Pomologiska
kommersiella odlingen av svenska
sätena. På Grönsöö vid Mälaren fanns
Förening, vars ändamål var ”att göra
äpplen är och förblir blygsam. I fruktår 1796 äpplen som ”röd astracan, grön
hemmen på landsbygden och annorstädiskarna idag ser vi globala sorter som
pepping, Stettiner, melon äple, gubb
des rikare genom plantering av fruktGolden Delicious, Fuji, Granny Smith
äple, gröna renetter och Rosenhäger”.
träd och bärbuskar till glädje och nytta
och Gala året om. De svenska äpplena
Fruktodlingen spred sig sakta men
för alla.” Föreningen fick statsanslag
finns bara i överflöd på senhösten.
säkert utanför de adliga godsen. Många
och startade omfattande utbildning i
Kanske är det därför vi skattar dem så
av Dalarnas lokala sorter anses till
hela landet. Bland medlemmarna märkhögt.
exempel stamma från kärnor som soltes Selma Lagerlöf, hovjuvelerare
Hanteras varsamt
daterna tog med hem efter trettioåriga
Wilhelm Bolin, rektor Nathanael
Ute i de svenska trädgårdarna
kriget. Där kunde en by starta
växer fortfarande Astrakan,
en gemensam äppelodling. Ett
”Som
ett
äppelträd
i
skogen
är
min
Sävstaholm, Kalmar Glasäpple,
sådant exempel är Stora Hyttnäs
Åkerö, Oranie, Maglemer, Transi Sundborn, alldeles nära Carl vän bland de unga männen.
parente Blanche och GravensteinLarssons hus. Där finns ett Jag njuter av att sitta i dess skugga,
er. Plocka dem försiktigt med
gammalt äppelträd som anses
dess frukt är söt för min gom”
vantar på händerna. Låtsas att
stamma från 1600-talet.
(ur Bibelns Höga visa) äpplena är av glas och behandla
Fram till 1700-talet var äppledem därefter. Låt skaftet sitta
na i allmänhet importerade,
kvar och slå in äpplena ett och ett
som frukt, kärnor eller ympar.
Beskow och prins Carl (son till Oskar
i papper innan du försiktigt placerar
Men år 1727 förbjöds fruktimport från
II).
dem i små kartonger som förvaras svalt
utlandet. Frukt var en produkt som
Föreningens arbete förstärktes av nya
men frostfritt.
borde kunna framställas inom landet
sociala tongångar i samhället. Trädoch genom tullar och förordningar
gårdsskötsel och fruktodling sågs som
Upp eller ned?
försökte man främja den svenska odfostrande samvaro. Man lyfte fram
Sedan kan vi tvista om vilken ände
lingen.
fruktodling som botemedel mot den
som är upp på äpplet. Är det så som
Äppelodlingens popularitet sjönk i
sociala misären som följde i industrialäpplet hänger på trädet, med skaftet
början av 1800-talet. Orsaken ansågs
ismens fotspår. De fattiga fick
uppåt? Eller är det som pomologerna
vara otålighet hos bönderna, ofred,
kolonilotter och fruktodling blev tillanser, att skaftänden är nedåt eftersom
ovisshet om framtiden och ändrade
gänglig för alla. Äpplet blev var mans
äppelblom och kart växer uppåt och
matvanor. Fruktträdgårdarna i Skåne
frukt. Äppelodlingar i stor skala staräpplet också skulle göra det om inte
och Södermanland var illa underhållna
tades runt om i landet, men främst i
tyngdlagen vände frukten så småningoch man kan läsa att det mest fanns
söder. I Kivik på Österlen skapade Carl
om. Fundera över det medan du njuter
”fruktträd av tredje rangen, äldre och
Ekenstam ett vidsträckt äppelrike på
ett svenskt äpple nästa gång.
dåliga arter mest, ömtåliga sorter har
den magra marken. Småländska Ursgått förlorade.” Det var bara de större
hult blev känt som en av Sveriges rikagårdarna som odlade äpplen, de som
ste fruktbodar och i Båstad odlade
hade råd att vänta på att träden skulle
Lotta Lindbo
SWEA Stockholm
Rudolf Abelin och Wilhelm Bolin
ge avkastning och råd att anställa

Lästips
Äppelriket av Mia Gröndahl
med foto av Anette Åberg.
Prisma 2002.
Boken handlar om Skåne
och sydöstra Småland, om
äppelrikets pionjärer, äpplets
historia, äppelmyter och äppelrecept.Underhållande berättelser varvas med läckra
anrättningar.
SWEA Forum 1/2003

100 älskade äpplen av Görel
Kristina Näslund med illustrationer av Ingrid av Sandeberg.
(Kärnhuset 2002)
Vacker och informativ presentation av omtyckta svenska äppelsorter i ord och bild. Råd vid val av
sorter, plantering och skötsel. Av
samma författare finns sedan tidigare Äppelbok (Kärnhuset 2000).
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Stadens lugna vrå
Runt sekelskiftet 1900 introduceras i Sverige idén om trädgårdstäppor för städernas arbetarbefolkning. Koloniträdgården blev för
den hårt arbetande familjen en möjlighet till rekreation och
försörjning och för samhället ett verktyg för fostran
av en ny och växande grupp medborgare.
studerat trädgårdsodlingens fördelar för
Grundtanken bakom koloniträdgåren svenska koloniträdgården
stadens arbetarbefolkning, förespråkare den var att försöka uppväga de baksidor
har redan firat sitt hundraårsför kolonitanken. Hon blev betagen av som industrialismen och urbaniserinjubileum. 1895 anlades Sverivad hon hade sett och vigde många år gen medfört för den hårt arbetande
ges första kommunalt planlagda och
av sitt liv åt att förverkliga idéerna om stadsbefolkningen och för samhället i
förvaltade koloniförening vid Pildamträdgårdar för alla. Hon bildade 1906 stort. Trångboddhet, dåliga sanitära
marna i Malmö. Området finns inte
Föreningen Koloniträdgårdar i Stock- förhållanden och undermålig mat var
längre kvar. Kolonisterna fick flytta på
holm och skrev flera böcker, bl. a. en realitet för många. Genom att i
sig i takt med att Malmö Allmänna
Koloniträdgårdar och planterade träd- staden eller i anslutning till staden
Sjukhus byggdes ut. På Zeniths
gårdar (1916). Även Rudolf Abelin skapa odlingslotter skulle invånarna få
kolonier, belägna mitt i centrala
(1864-1961) som skapade Norrvikens möjlighet till frisk luft, mat, rekreation
Malmö, finns emellertid fortfarande
och eget arbete.
stugor byggda på 1910Det egna arbetet var en
talet. Det äldsta befintliga
viktig tanke. Man var medkoloniområdet i Sverige
veten om att det alieneär idag Citadellet i Landsrande fabriks- och lönearkrona.
betet inte hade den inKolonirörelsen är ingen
verkan på individen som
svensk uppfinning, men
var önskvärd. I koloniröhar passat mycket bra in i
relsens program framgår
den svenska folkhemsmycket tydligt att arbetet i
modellen, som ville skaträdgården skulle förädla,
pa rena och hela, välutveckla och socialisera
fungerande och socialt
stadsbefolkningen. Risken
anständiga medborgare
för brottslighet, fylleri och
som värnade om det egna
asocialt beteende, som lönhemmet och tog ansvar
earbetet och storstadslivet
för det allmännas bästa.
Lott nr. 48 i kvarteret Lärkträdet på Zeniths koloniområde i Malmö. Omkring 1910.
innebar för de sämst ställHistorien om koloniFoto: Nils Jönsson. Ur Malmö museers fotosamlingar.
da, trodde man sig kunna
trädgården börjar redan
trädgårdar
hyste
ett
starkt
patos
för
stävja
genom
att erbjuda trädgårdstäppå 1700-talet i England och går hand i
kolonitanken och skrev redan 1907 por.
hand med industrialismen och urbanisKoloniträdgården: en bok för stadsbor
Tanken var god och lyckades i viss
eringen. Via Tyskland och framförallt
och industrisamhällen. Samtidigt med mån. Odlingslotterna var eftertraktade
Danmark tog sig de i grunden liberala,
kolonirörelsen utvecklas även idén om och nya koloniområden växte fram i
utilitaristiska och utopistiska idéerna
trädgårdsstaden och den för Sverige så stor omfattning under 1900-talets första
om trädgårdstäppor för stadsbefolkninbetydelsefulla egnahemsrörelsen. Egna- decennier. 1916 fanns det koloniområgen in i vårt land. Introduktionen i
hemslånen, som bara beviljades för den i 37 svenska städer. Kriget bidrog
Sverige sker runt sekelskiftet. En av
bostäder på landsbygden, blev möjliga naturligtvis till ett uppsving eftersom
pionjärerna och kolonirörelsens främsfrån 1904 och hade till syfte att minska matbristen var stor. Hungeråret 1917
ta förespråkare var Anna Lindhagen
inflyttningen till städerna och på sikt odlades all mark som gick att odla. Ett
(1870-1941), syster till socialdemoäven att minska emigrationen. Genom av Stockholms nuvarande koloniområkratiske borgmästaren Carl Lindhageget ägande eller förvaltande av en bit den, Södra Årstalundens Kolonien, som under åren 1903-1930 styrde
mark skulle människor förmås stanna trädgårdar på Södermalm, bildades
Stockholm. Anna Lindhagen blev efter
kvar i landet.
spontant under nödåren genom att folk
en resa i Köpenhamn 1903, där hon

D
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började odla potatis i bergsskrevorna på
det så kallade Rackarberget. Här var det
naturligtvis inte tal om ”förädlande
arbete” utan det handlade om ren och
skär överlevnad.
Koloniföreningarna var välorganiserade. Trots att den individuella friheten
sattes i fokus omgärdades föreningsmedlemskapet av ett stort antal regler. I
mångt och mycket speglade koloniföreningarnas organisation den visionära synen på samhället i stort.
Odlingslotten hyrdes av det allmänna,
men var individens ansvarsområde. Det
fanns visserligen regler som reglerade
även tomtens utseende och användning, men den individuella friheten betonades. Friheten på kolonilotten var
en spegling av synen på den skillnad
mellan privat och offentligt som rådde i
Sverige vid den här tiden. Familjen var
en privat angelägenhet. Den var en av
grundstenarna i samhällsorganisationen. Kolonilotten och framförallt kolonistugan kom att få gestalta synen på
det goda och hälsobringande hemmet.
Odlaren hade rätt att på tomten
uppföra en mindre byggnad som visserligen inte fick målas i alltför avvikande färg, men som i princip fick se

ut hur som helst. Ofta byggdes små
bodar med ornamentering som likande
grosshandlarbostäder och disponentvillor. Det var länge förbjudet att övernatta i stugorna men i takt med att stugorna blev större och kolonirörelsen
etablerat sig tilläts övernattning under
sommarhalvåret. Runt tomten var varje
hyresgäst skyldig att sätta upp ett
staket. Den odlingsbara marken som i
vissa fall kunde vara upp till 1 000
kvadratmeter, fick odlas efter eget
skön, under villkor att den sköttes och
var prydlig. En vanvårdad trädgård
med ogräs var förbjuden och kunde
leda till uppsägning. Höga träd kunde
skymma grannens sol och var därför
inte tillåtna. Många ville odla potatis på
hela lotten, vilket medförde att flera
föreningar hade regler om att bara en
del av tomten fick odlas med en och
samma gröda. Estetiken spelade också
den en roll i gestaltandet av koloniträdgården.
Utanför den enskildes lott rådde
föreningens lagar. Allmänningar som
vägar, avträden och festplatser sköttes
gemensamt. Föreningarnas styrelseskick byggde på parlamentariska principer, där lika röstvärde gällde. Alla var

välkomna som medlemmar. Även om
syftet huvudsakligen var att nå arbetarklassen, fanns många yrkeskategorier representerade bland hyresgästerna.
Doktorer, hantverkare och tjänstemän
levde sida vid sida och under formellt
samma villkor. Den outbildade arbetarklassen var emellertid överrepresenterad.
I takt med att välfärden ökar i Sverige
förändras även synen på kolonierna.
Från att i början av 1900-talet ha varit
en del i familjens försörjning kommer
trädgårdsarbetet mer och mer att
utvecklas till ett icke-produktivt fritidsintresse. Nyttoväxterna byttes ut
mot blommor och förskönande växter.
De två koloniträdgårdar som finns representerade på Skansen, och som ursprungligen stått i Eriksdalslundens
koloniförening på Södermalm i Stockholm, speglar just detta förhållande.
Den ena är från 1920 och består av en
enkel stuga omgiven av huvudsakligen
frukt- och grönsaksodlingar. Den andra
stugan ska spegla förhållandena runt
1940, med en bekvämare stuga och
perennrabatter.
Ann-Sofi Ljung Svensson
SWEA Malmö

A global reach. With a local touch.
Aseptic packaging is considered the
most important advance in food
science in the past fifty years.
Today, even the most sensitive liquid
foods can be kept for months without losing their taste, nutrients and
freshness, and without the need for preservatives or refrigerated
transport. So now the nutritional value of milk and other liquid
foods can reach people in even the most isolated areas of the world.

This means, for example, that school milk can be transported long
distances in any climate, by almost any means of transportation.
Milk packages can then be stored in the classroom or nearby for a
long period of time and so school children of all ages are assured
of nutritious refreshment.
A global reach with a local touch.
Tetra Pak is established in more than 165 countries, thereby
securing the safe, efficient and environmentally sound distribution
of food to people in all parts of our world.

www.tetrapak.com
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Köksträdgårdens
historia av Marie Hansson (text)

Skansen
Parken & trädgårdarna

och Björn Hansson (foto)
(Signum 2002)

av Erik Janson
(Wahlström & Widstrand 2003)

Marie Hansson är historiker och
arkeolog specialicerad på medeltiden. Det är med gedigen kunskap
hon ger sig i kast med att skriva
köksträdgårdens historia. Från bibelns och den grekisk-romerska
antikens odlingar, över renässans- och barockträdgården tar hon oss
så småningom till vår egen tid. Det är en lång och fascinerande resa.
Vissa växter är med hela tiden. Redan under förhistorisk tid odlades ärtor, bönor och kål i Skandinavien. Selleri och senap känner vi
också igen. Vildapel och vildmorot fanns redan då. Men vem vill
idag äta den saftiga roten på en knölklocka eller de späda skotten på
en humleplanta, eller kirskålen, som länge betraktades som en givmild och matnyttig växt.
Trädgårdskulturen utvecklas naturligtvis. Växter förädlas; fler arter odlas, nya sorter uppstår. Fruktodlingen når sin höjdpunkt under
den viktorianska epoken med en enorm sortrikedom.
Estetiken får sin belysning i Hanssons bok. I den formstränga
renässansträdgården och den hårt spaljerade och inrutade barockträdgården skilde man inte mellan nytto- och prydnadsväxter. I den
engelska parkliknade 1800-talsträdgården förvisades däremot köksodlingarna till en avskild del av trädgården. Fortfarande kan vi se
exempel på att renässansträdgårdens ideal lever kvar i den gamla
sydsvenska allmogeträdgården, där hela trädgårdsytan delades in i
odlingskvarter med en blandning av både matnyttigt och vackert.

Skansen på Djurgården i Stockholm
slog upp sina portar 1891 och är precis
som Nordiska museet från 1880 ett verk
av Artur Hazelius, en ”entreprenör i
folkloristik”, som Erik Janson beskriver honom i sin bok. Tanken var att i
skuggan av industrialiseringen och urbaniseringen rädda en del av
det svenska kulturarvet och skapa ett svunnet Sverige i miniatyr.
Idag vet vi att han lyckades med det. Skogaholms herrgård,
Kyrkhultsstugan och Delsbogården visar besökarna idag hur livet
kunde te sig för sekler sedan.
Erik Janson vill i sin bok om Skansen ge ett annat perspektiv. Det
är trädgårdarna, träden och växterna som står i fokus. Även växtligheten i Sverige är representerad, bevarad och skyddad på Skansen.
Skånegårdens allmogeträdgård från 1800-talet, med lågt beskurna
buxbomshäckar och kålgård, är fint beskrivet i boken. Likaså stadsträdgårdarna och statarlängorna får sina kapitel. Den mest intressanta texten handlar om skolläraren på Väla skola. Skolan står sen 1961
i östra delen av parken och visar ett skolhus från 1910, som
ursprungligen omgavs av en tomt på 4 000 kvadratmeter. Trädgården sköttes av den underbetalde skolläraren som skapade en liten park
och bedrev omfattande biodling för sin försörjning.
Skansen Parken & trädgårdarna är en behändig och trivsam liten
bok som ger vägledning till ett Skansen som inte är så känt.
Ann-Sofi Ljung Svensson

Svenska Kallmanglar
från
Engströms Mek. Verkstad AB
Nordamerikansk version
Snabb leverans – finns redan i USA
Kontakta Inger Forsmark-Burrows
Tel: 847-382-2312
Fax: 847-382-2455
Epost: iforsmark@aol.com
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Kropp&Hälsa

Vi vägrar sitta tysta
Det finns cirka 1,6 miljoner kvinnor i Sverige som är över 45 år. Alla upplever de
samma sak: med stigande ålder kommer nya erfarenheter men också nya problem. Det
gäller främst hälsan, men också andra områden. Plötsligt syns man inte, varken på
arbetsmarknaden, i medierna eller i det allmänna medvetandet. Det vill
1,6 miljonerklubben med Alexandra Charles i spetsen ändra på.

L

äkare missar diagnoser hos äldre
kvinnor för att symptomen inte
liknar männens.
Kvinnor får billigare och omodernare
medicin än männen.
Miljarder kronor läggs på tillfälliga
hjälpmedel istället för enkla operationer.
Sverige toppar listan när det gäller

tion än jämnåriga män.
Kvinnor har dessutom svårare att
komma fram på telefon till vårdcentraler och får i allmänhet vänta längre på att få en tid hos läkare.
Så här ser det ut idag. Det är den
mogna kvinnans verklighet. Hon
är lågprioriterad som patient,
vårdare och människa. Därför

Kärntruppen inom 1,6 miljonerklubben består av (stående fr. vä.) Ylwa Westerberg, Ingemo Bonnier, Ettan Bratt,
Lill Lindfors, Gunilla Björk, Karin Falck, Marie Mian, Barbro Svensson, Kerstin Sandels, Birgitta Stubbing. Sittande
fr. vä. Kjerstin Dellert, Gunilla Pontén, Alexandra Charles, Solveig Ternström och Charlotte Sachs. Britt-Marie
Landgren, Karin Schenk-Gustafsson och Lotta Insulander-Lindh saknas på bilden. Foto: Cia Österberg©

benskörhet bland kvinnor, men ligger
långt nere på listan när det gäller antalet
apparater som kan mäta benskörhet.
En nyligen publicerad rapport från
Socialstyrelsen visar att äldre kvinnor
har sämre tillgång till gråstarrsoperaSWEA Forum 1/2003

startade Alexandra Charles 1,6 miljonerklubben för kvinnlig hälsa. Tillsammans med sin kärntrupp av kända artister och yrkeskvinnor kämpar hon för
att sätta kvinnors hälsa på agendan hos
politikerna, i medierna och hos den

breda allmänheten.
Det hela började 1998
när Alexandra Charles av en händelse
träffade läkarna
Britt-Marie
Landgren,
professor i gynekologi och
obstetrik, samt
Karin SchenkGustafsson, docent i kardiologi. Under samtalet pekade de bägge
läkarna på en rad märkligheter i samband med kvinnors hälsa, till exempel
att man forskade om kvinnosjukdomar
på friska värnpliktiga män (!) eller att
kvinnor skickas hem med värktabletter
för att läkarna inte känner igen symptomen på hjärtinfarkt hos dem.
Upprörande, tänkte Alexandra
Charles, som snabbt insåg att här fanns
mycket att uträtta. Inom en vecka hade
hon bjudit in en grupp väninnor på
middag för att berätta om sin idé och
värva språkrör till sin nya påtryckargrupp.
Snart hade den så kallade kärntruppen bildats, en trupp som i stort sett ser
likadan ut idag. I kärntruppen ingår
bl.a. Ingemo Bonnier, Solveig Ternström, Kjerstin Dellert, Lill Lindfors,
Lotta Insulander-Lindh och Kerstin
Sandels. Idel kända namn med tung
förankring i sina respektive yrkesroller.
Dessutom har man en medicinsk
expertgrupp knuten till klubben. Den
består av professor Britt-Marie
Landgren, docent Karin SchenkGustafsson, gynekolog Gunilla Björk
samt psykiatriker Ylwa Westerberg.
Tillsammans är de en grupp kvinnor
mitt i livet, som har en redan etablerad
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plattform och kunskap att backa upp projektet med. För visst
hjälper det att vara känd och respekterad när man ska sätta
fokus på en bortglömd men stor grupp människor.
1,6 miljonerklubben är en ideell och opolitisk förening som
har fem punkter på sin agenda: att sprida objektiv information om kvinnohälsofrågor, att
starta kvinnohälsocentra på alla
större orter i Sverige, att verka för
bättre vård och för kunskap om
förebyggande vård, att införa det
kvinnliga perspektivet i medicinsk
forskning och läkarutbildning samt
verka för ett holistiskt seende när
det gäller kvinnohälsofrågor.
- Man kan inte bortse från att
kropp och själ hör samman, säger
journalist Ingemo Bonnier, klubbens kommunikatör.
- Sjukdomar och sviktande hälsa
ger utslag på det själsliga planet.
Och vice versa. Mår vi inte bra i
Ingemo Bonnier, journalist och
själen visar det sig snart i kroppen. redaktör,
ansvarar för klubbens
Därför erbjuder klubben även
nyhetsbrev och pressmeddestimulans för själen, till exempel landen. Hon ligger också bakom
boken Kvinnan – mitt i livet.
seminarier, teaterbesök, specialFoto: Angelica Engström©
komponerade resor och andra liknande arrangemang.
- Till en början förstod vi inte hur stort intresset var. Men
till vårt första seminarium på Oscarsteatern i Stockholm kom
det 700 deltagare! Då kände vi att det här är något som
behövs. Intresset för vår verksamhet sprider sig som ringar på
vattnet.
- Och sedan har vi förstås vår engagerade kärntrupp, som
alltid ställer upp. Ta till exempel skådespelerskan Solveig
Ternström, vars träffar under namnet Solveigs Salong blivit
enormt uppskattade. Gunilla Pontén brukar visa kläder i samband med våra seminarier. Gynekologen Gunilla Björk är
ofta ute och föreläser i landet. Och nyligen anförde Lill
Lindfors och Alexandra Charles kärntruppen och en grupp
medlemmar i skidtävlingen Blåbärsloppet dagen före
Vasaloppet.
De konkreta resultaten av klubbens arbete har inte låtit
vänta på sig.
- Det går bra för oss, media är intresserade, berättar Ingemo

Bonnier. Vår stora medlemsgrupp ger oss styrka och gör oss
intressanta. Företrädare för klubben sitter emellanåt i TV-sofforna och debatterar. Artiklar och debattinlägg publiceras i
Svenska Dagbladet och DN. Politikerna har vaknat. Vid vår
senaste politiska hearing kom tre partiledare och ett antal
andra tunga företrädare inom partierna. Alexandra Charles
sitter idag med som opolitisk representant i Folkpartiets hälsogrupp. Och nyligen bjöd en grupp riksdagskvinnor in oss
till möte och frågade vilket uppdrag vi ville ge dem.
- Det är bra, fortsätter Ingemo. Den mogna kvinnans status
måste höjas. Vi ska synas, finnas och räknas med. Vi måste få
omvärlden att förstå vilken resurs kvinnan mitt i livet är. Vi
är köpstarka, medvetna, vi vet vad vi vill ha och vi finner oss
inte i att vara bortglömda. Genom vår klubb stärker vi
medlemmarnas självkänsla och understryker kravet på att vi
vill ha omvärldens respekt.
Ett annat konkret resultat är Karin Schenck-Gustafssons
insatser som nyligen resulterade i att man på Karolinska institutet i Stockholm inrättat Centrum för Genusmedicin, som ska
studera den könsrelaterade aspekten i medicinska sammanhang. Centret invigdes i januari i närvaro av bland andra
Drottning Silvia.
Alexandra Charles, initiativtagare, grundare och primus motor,
ler lite på frågan om hur mycket
tid hon lägger på 1,6 miljonerklubben. En kvinna med hennes
bakgrund och inställning tänker
inte i termer om hel- eller deltid.
Hon arbetar mer eller mindre
dygnet runt och en stor del av
tiden går åt till aktiviteter för
klubbens räkning. Alexandra
Charles håller i marknadsföringen
och planeringen av verksamheten.
Hon ställer upp för intervjuer i
TV och tidningar och hon sitter
som klubbens representant i olika
grupper som arbetar med kvinAlexandra Charles, för många
känd som Stockholms regerande nofrågor.
nattklubbsdrottning på 1970-talet,
Hon reser också land och rike
är idag verksam som PR-kvinna,
producent och grundare av
runt och håller seminarier för
1,6 miljonerklubben.
medlemmar tillsammans med
Foto: Cia Österberg©
någon ur den medicinska gruppen.
På varje ort inbjuds deltagarna via adresslistor och annonser i
lokalpressen.
- Det är fantastiskt att komma ut i landet och möta medlemmarna öga mot öga. Många kommer fram efteråt och är glada
och tacksamma för vad vi gör. Det är väldigt givande. Jag
berättar om vårt arbete men tycker också det är viktigt att
stötta kvinnorna och peka på möjligheterna. Ta hand om sig
själv och sin hälsa. Öka självkänslan. Kanske starta eget. Stå
på sig och ställa krav. Det finns många vägar, säger Alexandra
Charles.
Ett led i klubbens arbete är den bok som publicerades i höstas, Kvinnan – mitt i livet. Ingemo Bonnier har sammanställt
materialet. I boken kommer kärntruppens medlemmar till
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tals, var och en utifrån sitt eget perspektiv. Det handlar om
östrogenbehandling, psykiatri, ätstörningar, 50-årskriser,
livsvisdom, handlingskraft, motion, sorg, glädje, tips och råd.
Det är information och inspiration och var och en som läser
den hittar något att ta till sig. Boken presenterades vid bokmässan i september 2002 och har redan sålts i cirka 15 000 exemplar.
Att bedriva lobbyverksamhet är kostsamt, att informera
medlemmarna likaså. Kansliet med anställd och frivillig personal är inte heller gratis, men nödvändigt. De 100 kronorna
varje medlem betalar räcker knappt till att trycka och distribuera nyhetsbreven. Därför har 1,6 miljonerklubben åtta
engagerade och uppskattade sponsorer, varav en bank, sex
läkemedelsföretag samt ett naturläkemedelsbolag.
- Jag är mycket nöjd med våra sponsorer. Det känns som
deras verksamhet passar bra ihop med vår egen, säger
Alexandra Charles.
Idag har klubben över 22 000 medlemmar. Alla är välkomna som medlemmar, inte bara kvinnor över 45. Antalet
medlemmar har nästan fördubblats bara under det senaste
kvartalet. Trenden visar ingen som helst avmattning, man
jobbar idag hårdare än någonsin för att tillgodose medlemmarnas behov av att diskutera, informera och ventilera allt
det som berör just fler än 1,6 miljoner kvinnor i Sverige.
Lotta Lindbo
SWEA Stockholm

Fakta
1,6 miljonerklubben vill:
• sprida objektiv information om kvinnohälsofrågor
• införa det kvinnliga perspektivet i medicinsk
forskning och läkarutbildning
• verka för kvinnohälsocenter på alla större orter
• verka för bättre vård och för kunskap om
förebyggande vård
• verka för ett holistiskt seende när det gäller
kvinnohälsofrågor
Klubben, som är en ideell förening och stiftelse, startades 1998 och har idag ca 22.000 medlemmar.
Medlemskap
Alla kan bli medlem, oavsett ålder och kön. Avgiften
är 100 kr/år för svenska medlemmar och 250 kr/år för
utlandsmedlemmar. Medlemskap löses enklast genom
hemsidan på Internet, www.1.6miljonerklubben.com
eller via telefon 020 - 51 40 40. Avgiften betalas via
postgiro 120 89 08-2 eller bankgiro 5591-9484.
Kontakta klubben
Du kan kontakta klubben på följande adress:
1,6 miljonerklubben
Östermalmsgatan 33, 114 26 Stockholm
Telefon: 08 - 20 51 59. Fax: 08 - 21 56 73
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Specialist på
Internationella flyttningar
med personligt engagemang
Jönköping

Göteborg

Stockholm

Malmö

kontakta Eva Bengtsson
tel +46/36-31 26 60
fax +46/36-31 26 70
E-mail: info@alfa-moving.se
www.alfa-moving.se
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BANQUE CARNEGIE
LUXEMBOURG

EN EXKLUSIV

PRIVATBANK
DET ÄR EN FRÅGA OM
FÖRTROENDE OCH
KOMPETENS

Att vara kund i Banque Carnegie är att
vara kund i en exklusiv, oberoende
privatbank med få kunder per portföljförvaltare.
Banque Carnegie kombinerar den lilla
bankens närhet till kunden och de
korta beslutsvägarna med Carnegiegruppens stora resurser vad gäller
analys och värdepappershandel främst
på de nordiska marknaderna.
Kontakta gärna Claes-Johan Geijer, VD
eller Anders Lindbergh, Head of Sales
så berättar vi mera.
Besök gärna vår hemsida
www.carnegie.lu och informera Dig om
Carnegie E-banking.
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BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A.
5, PLACE DE LA GARE
PO BOX 1141, L-1011 LUXEMBOURG
TEL+352 40 40 30 1

www.carnegie.lu
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Jubileet

Så ska vi fira
S

WEAs jubileumskommitté är i
full gång med att planera festligheterna i Stockholm nästa sommar. Agneta Nilsson, som är projektledare, har drygt femtio medarbetare
som arbetar med planeringen och
bokningarna och för att sprida informationen om SWEAs jubileum.
Mycket är det som ska gå i lås för att
en så stor fest för så många ska fungera;
Stadshuset ska bokas för jubileumsmiddagen, pressreleaser ska skrivas, bussar
ska ordnas och konferenser förberedas.
Till och med innehållet i picknickkorgarna i Ulrikdalsparken måste diskuteras. Ska det va’ fest, så ska det!
Ulla Hising är ansvarig för Jubileumskören, som ska sjunga under middagen
på Stadshuset. Hon har hittills fått in
drygt 80 anmälningar. Det blir en stor
kör. Men ännu är det inte för sent att
anmäla sig.
– Vi kan gärna bli hundra, det gör
ingenting, säger Ulla. Vi kommer att

skicka ut cd eller band med stämmor
och musik, när repertoaren är bestämd.
Den är inte riktigt klar ännu. Men körledaren är utsedd och har tackat ja.
Kjell Lönnå kommer att leda kören
under kvällen.
Konstutställningen på Millesgården
förbereds nu av en oberoende jury.
Anne Westin, gallerist, Göran Christensson, chef för Malmö Konstmuseer,
och Staffan Carlén, chef för Millesgården, kommer att välja ut vilka av de inskickade bidragen som ska få delta i utställningen. Runt 220 verk har juryn att
välja bland och arbetet beräknas vara
klart under våren.
– Vi har fått in massor av olika typer
av konstverk; ikoner, stilleben och
dalmålningar. Till och med en installation, säger Malin Philipson, som för
SWEAs del är ansvarig för organisationen av utställningen.
Mycket kommer att erbjudas under
jubileumsdagarna 17 - 20 juni. Anmäl-

ningsblanketterna till
programmet och ett formulär för hotellbokning finns som bilaga redan i detta nummer av Forum. För att alla ska ha möjlighet att få vara med och dela på platserna (vissa evenemang tar ett begränsat
antal besökare) har datum för första
anmälning satts till 15 juli. Då borde de
flesta ha nåtts av informationen, antingen här i Forum eller på SWEAs hemsida. Glöm inte att anmäla dig i god tid.
I kommande nummer av Forum ska vi
berätta om vissa av jubileets programpunkter. I detta nummer hittar du en
artikel om SWEA-hästprojektet, som
kommit långt i sina förberedelser. Till
hösten ska du få läsa om Millesgården
och den spännande historien om Wilhelmina Skogh, som i början av 1900talet skapade Hotell Foresta på Lidingö.

Ewa
Kumlin Årets
svenska
kvinna
Ewa Kumlin utsågs på SWEAs årsmöte i New York i april till Årets
svenska kvinna 2003.
Hon får priset för att hon genom
sitt oerhörda engagemang och med
stor energi under många år utomlands verkat för att främja svensk
kultur och design.
Hon har i otaliga projekt aktivt
arbetat med att marknadsföra
Sverige i många länder, bland annat
genom det fortgående Swedish
Style-projektet i Tokyo, vilket
resulterat i ett främjande av både
handel och mänskliga relationer.
Priset delas ut vid Sverigemiddagen i Västerås den 9 augusti i år.
SWEA Forum 1/2003
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Jubileet

Jubileumspålla

Om Agneta Nilsson får som hon vill står m
SWEAhästar utplacerade i Stockholm unde
Kanske får de möjlighet att sträva på från Dr
med mularna vända mot Nordiska

A

gneta Nilsson, vår dynamiska och färgstarka grundare, har haft många djärva idéer genom åren. Idén
att grunda organisationen SWEA var väl kanske inte
så omöjlig, men föga anade någon då, allra minst Agneta själv,
att hon satt igång en boll som kom att rulla snabbare och
snabbare. Under de tjugofyra år som förflutit sedan SWEA
grundades i Agnetas garage utanför Los Angeles, har SWEA
vuxit till en världsomspännande organisation med över 8 000
medlemmar, etablerad i 33 länder på fem kontinenter.
År 2004 firar SWEA sitt 25-årsjubileum. Under de år som
föreningen vuxit fram har Agneta fört fram den ena idén efter
den andra, som alla visat sig gagna SWEA, både ekonomiskt
och PR-mässigt, och som har gett SWEA den tyngd och
seriositet som organisationen har i dag. Jag tänker på Agnetas
förslag om julmarknader, som förekommer hos många och
som inbringar stora pengar till dessa föreningar, idén att be
prinsessan Christina att bli hedersordförande samt instiftandet av SWEAs utmärkelse Årets svenska kvinna, Litteraturstipendiet och det Interkulturella stipendiet.
En av de mer djärva av Agnetas idéer är ändå det här med
SWEA-hästarna. Att få SWEA-avdelningar att satsa på de två
meter höga och 750 kg tunga hästarna, för att sedan se till att
de utsmyckas av en SWEA-konstnär och fraktas till
Stockholm, där de skall ställas ut under SWEAs jubileumsfi-

Årets stipendiater
Helena Kåberg har utsetts till SWEAs
Kulturmötesstipendiat 2003 och Monika Jazowy-Jarmul till SWEAs Litteraturstipendiat 2003.
Helena Kåberg, som är forskarstuderande vid konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, har undersökt betydelsen av Sveriges goda renommé på formgivningens område för marknadsföringen av svenska produkter
utomlands.
Monika Jazowy-Jarmul är doktorand i
svensk filologi vid Jagiellonska Universitetet i Krakow, där hon studerar översättningar mellan svenska och polska.
Stipendierna på vardera USD 6 000
utdelas vid Sverigemiddagen.
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Helena Kåberg

Monica Jazowy-Jarmul

rande i juni 2004, får betraktas som en ovanligt kreativ om
än något svårhanterlig idé. Den första hästen är redan på
plats i Stockholm och minst 13 stycken är på väg.
Idén föddes när Agneta var på besök i New York och hela
staden var full av roligt målade kossor. ”Det där vore något
för SWEAs 25-årsjubileum”, tänkte Agneta. ”Men då skulle
vi ha dalahästar istället.
Den svenskaste av alla
symboler för oss utlandssvenskar”.
Målet med projektet
är att på ett glatt och
trevligt sätt dra uppmärksamheten
till
SWEAs organisation
och vad den står för.
Att uppmärksamma
och visa att vi fyller 25
år och att sprida ut
jubileumsaktiviteterna
bland
SWEA-avdelningarna, så att alla har
möjlighet att känna sig
delaktiga och stolta
över SWEA och över
de konstverk som
kommer att smycka
Stockholm sommaren
Fler hästar
Christina Moliteus och Agneta Nilsson vid invigningen
2004.
Den första SWEAhästen, som bekostats av flera SWEA-avdelningar tillsammans, överlämnades som gåva till Stockholms stad vid
stadens 750 årsjubileum den 6 juni 2002. Det är en riktig
SWEA-häst; kvinnlig med sina långa ögonfransar, svenskt
dekorerad med tre kronor på öronen och en hyllning till
alla de kvinnor som levt och lever i skuggan av sina män,
genom ett collage av mer eller mindre kända kvinnoansikten på hästens bål. Konstnärinnan bakom denna
Jubileumshäst i dubbel bemärkelse är Swean Margareta
Sjödin, som tillsammans med sin dotter Hanna stått för den
rikliga utsmyckningen. Skulptör är Torbjörn Lindgren,
Leksands Skulptur. Hästen symboliserar själva essensen i
SWEA Forum 1/2003

Jubileet

ar på parad

minst 14 konstnärligt utsmyckade
er jubileumssommaren nästa år.
ramaten bort mot Djurgårdsbron
a Museet och Skansen.

SWEA – en svenska med fötterna på jorden och rötterna i den
svenska kulturen.
Projektet sponsras av tre stora svenska företag. SCA och
Stora Enso står för delar av virket och färgföretaget Alcro för
all färg.
Ytterligare tretton hästar är beställda av ett tjugotal avdelningar och håller som
bäst på att tillverkas.
Hästarna tillverkas i
Dalarna och tillverkningen sker i två steg.
Först limmas ämnet till
hästen ihop av Ewa
Modigh
på
Mora
Snickeri för att sedan
transporteras till skulptören Torbjörn Lindgren, Leksands Skulptur, som färdigställer
den omålade hästen.
Den är sedan färdig för
leverans till hågade
SWEA-konstnärer för
konstnärlig utsmyckning.
Tanken är sedan att
hästarna skall släppas ut
på ”grönbete” någonr ska det bli!
av första hästen utanför Stockholms Stadshus juni 2002.
stans i Stockholm den 6
juni 2004, Sveriges
Nationaldag. ”Alldeles lagom i tid för att hinna rikta allmänhetens uppmärksamhet mot SWEA och SWEAs 25-årsjubileum, som börjar tio dagar senare”, säger Agneta. Hon hoppas få tillstånd att ställa ut dem utmed Strandvägen från
Dramaten och bort mot Djurgårdsbron.
Ja, idén kanske inte är så omöjlig trots allt. Och har man
grundat en världsomspännande förening i ett garage kan man
säkerligen också att lyckas med konststycket att smycka
Stockholm med SWEA-hästar.
Anna Carlsson Ring Rönneskog
SWEA Genève
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Limmas
på Mora snickeri

Sågas
av skulptör Torbjörn Lindgren, Leksands Skulptur

Färdig
Två meter hög och 750 kg tung
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Hemvändarna

Hjälp att vända hem igen
Hemvändarna är ett nytt projekt inom SWEA, som arbetar för att
underlätta en återflytt till Sverige. Gunilla Ramell
i San Francisco redogör i Forum för
projektets målsättning.

S

WEA San Francisco, troget sin stads rykte för innovationsförmåga och lyhördhet för tidens strömningar, har
bildat en stödgrupp, Hemvändarna, som riktar sig till
medlemmar som är intresserade av att undersöka möjligheten
att flytta tillbaka till Europa, och då främst Sverige. Gruppen
är en allmän informationskälla för Sweor som vill tillägna sig
kunskaper om det nutida Sverige, oavsett om de ämnar återvända till Sverige eller inte. Namnet Hemvändarna myntades
av Catharina Swanström, SWEA San Francisco.

N

är jag tog initiativet till att bilda Hemvändarna sommaren 2002, ville jag dela med mig av de kunskaper och
erfarenheter som jag tillägnat mig under det dussintal år jag
planerat att flytta tillbaka till Sverige. Ju mer jag funderade på
projektet, desto mer styrktes jag i min uppfattning att det var
stor efterfrågan på denna sorts verksamhet inom ramen för
SWEA, vars stadgar säger att föreningen har som sin centrala

Målsättningen för Projekt Hemvändarna är:
att ge SWEA-medlemmar fakta, information och kunskaper om dagens Sverige, såväl som övriga EU-länder,
inför en eventuell framtida återflytt.
att underlätta utbyte av kunskaper och insikter om
återflytt medlemmarna emellan.
att analysera aktuella frågor, t. ex. skattekonsekvenser av
återflytten, dubbelt medborgarskap, finansiella frågor,
social- och sjukförsäkringar, pensioner, åldringsvård och
äldreboende, bostadsförhållanden, återanpassning i
samhället, starta eget på arbetsmarknaden och hur man
hittar professionell hjälp.
att intervjua Sweor som återvänt för att få nyttiga råd
och rön.
att tillmötesgå svenskt näringslivs intresse av dessa
frågor och fånga den erfarenhet som hemvändande
Sweor besitter till nytta för landets näringsliv.

Några av medlemmarna i San Francisco-föreningen Hemvändarna
med Gunilla Ramell, projektledare, i mitten.

uppgift ”att hjälpa SWEA-medlemmar att anpassa sig till det
nya landet vid utflyttning och återanpassa sig till Sverige vid
återflytt.” Sedan gruppen bildades har den vuxit till 25 medlemmar som är intresserade av att utbyta kunskaper och
insikter om en återflytt till Europa med andra som har lik-

If you need lingonberries,
clogs, plastic rugs or candles,
what you really need is our
free 40-page catalog.
(Or visit our website!)
Weve got all that and more
ready to ship to you.

SHOP ONLINE AT www.swedensfinest.com

A Sw ed ish A f f air
The Finest in Scandinavian Handcraft
Royal Palm Square
1400 Colonial Blvd.
Ft. Myers, FL 33907
Open: Mon-Sat 10-6
Sun. during the winter season
1-888-867-9567
SHOP ONLINE AT www.swedensfinest.com
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SWEDISH CRYSTAL

SWEDISH FOOD

VISIT US ON YOUR NEXT TRIP TO FLORIDA!

PO Box 152  201 N Main
Lindsborg, KS 67456 USA

1-800-779-3344
www.hemslojd.com
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nande framtidsplaner.
Vi vänder oss främst till Sweor som blivit änkor eller frånskilda och som inte själva har barn i det nya landet. Ju äldre
dessa medlemmar blir, desto starkare känner de av sina rötter
och många skulle inte kunna tänka sig att pensioneras eller
sluta sina dagar utomlands.
Våra Program
Årsskiftet 2002-2003 gav Hemvändarna ordentlig vind i
seglen. Under SWEA San Franciscos 20 årsjubileum uppmärksammades gruppen både av SWEAs grundare Agneta
Nilsson och av Prinsessan Christina.
Hemvändarna träffas varje månad över söndagslunch på
Golden Gate Yacht Club vid San Franciscos vackra strandremsa. Oftast deltar ett dussintal Sweor, som livligt diskuterar alla
tänkbara frågor rörande en eventuell återflytt till Europa.
Diskussionens vågor svallar högt. Störst intresse väcker
skattefrågorna. Kerstin Eriksson Splawn i San Francisco,
fondförvaltare för SWEA International, har bl.a. lett Hemvändarna i en mycket informativ och engagerande diskussion
om de skattekonsekvenser som en återflytt medför. För att
göra diskussionen mera levande för varje åhörare gav Kerstin
tre olika scenarier för att tillgodose varje medlems situation:
- Anna och Bertil flyttar hem till Sverige och blir pensionärer eller Anna flyttar tillbaka som ensamstående
- Cecilia flyttar hem till Sverige och startar eget
- Ylva flyttar tillbaka till Sverige och säger samtidigt upp
sitt amerikanska medborgarskap eller gröna kort
Två Sweor som bott i andra världsdelar och sedan återvänt till
Sverige har delat med sig av sina erfarenheter av återanpassningen.
I november besöktes Hemvändarna av Viveka Wendin,
SWEA Göteborg, som gav medlemmarna flera goda råd för att
anpassningen tillbaka skall gå så lätt som möjligt. Hon varnade hemvändande Sweor för att yvas över sig själva, sina vänner och anhöriga och rådde Sweor att hellre uppföra sig
blygsamt i samvaron med sina medmänniskor. Toleransnivån
för amerikanska seder och bruk är inte lika hög som man tror
i USA.
I januari kom Elsie Andersson från SWEA Stockholm och
gav Sweorna sitt perspektiv på både arbets- och sällskapslivet
i Sverige sedan hon lämnade San Francisco för 10 år sedan.
Ett annat ämne som väcker intresse är att ”starta eget,”
speciellt hos de medlemmar som befinner sig i 30- till 50-års
åldern, och gruppen har diskuterat hur man går tillväga för
att på ett framgångsrikt och effektivt sätt bli egen svensk
företagare. Sverige ses som kvinnovänligt när det gäller att
starta eget.
Ett viktigt ämne är äldreboende och medlemmarna har
utbytt kontakter och material om olika alternativ för
åldringsvård i Sverige jämfört med Amerika.
Framtidsplaner
Hemvändarna ser fram emot att arbeta med Sverigeavdelningarna för att klarare definiera deras roll när det gäller att ta
emot hemvändande Sweor och hjälpa dessa att återanpassa sig
till livet i Sverige. Medlemmar i dessa avdelningar skall kunna
SWEA Forum 1/2003

P L A S T I K K I RU RG I
Att släppa någon inpå livet både fysiskt
och psykiskt handlar i grund och botten alltid
om förtroende.
Kanske är det därför Akademikliniken vuxit till
Skandinaviens största privata sjukhus för plastikkirurgi och medicinsk hudvård.
Vi arbetar ständigt med att ta till oss de senaste
teknikerna, metoderna och behandlingssätten
på samma vis som vi kontinuerligt förnyar vår
utrustning.
Drivkraften är att förvalta förtroendet. En drivkraft som till och med gjort oss till världsledande
inom bröstförstoring med läckagefria, anatomiska
implantat.
Vill du veta mer om olika behandlingar och vad
som passar just dig är du välkommen hit på ett
första, kostnadsfritt möte.

Tel 08-614 54 00 Riddargatan 12 114 35 Stockholm
E-post info@akademikliniken.se www.akademikliniken.se
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Hemvändarna
fungera som mentorer och utgör en värdefull resurs för återflyttande Sweor. Dessutom håller konceptet på att rullas ut i
avdelningar runt hela SWEA-världen. Hemvändarna kommer
att presenteras vid den konferens som SWEA ordnar tillsammans med Svenskar i Världen i sommar, ”Svensk i världen möjligheter och utmaningar”.

Gunilla Ramell
SWEA San Francisco
projektledare i Hemvändarna

Vad gör ni för hemflyttande Sweor?
Forum har frågat några av Sveriges SWEA avdelningar om
vad de kan hjälpa till med vid en hemflytt.
Maritta Hossbo, f d ordförande i SWEA Västerås, som har
drygt 60 medlemmar:
– Vår tillslutning till föreningen är inte så stor längre efter
att ABBs verksamheter har förändrats. För två-tre år sedan
såg det lite annorlunda ut. Idag har vi ingen stor inflyttning
och de flesta som kommer är redan från Västerås. De har
vänner och bekanta här och vet hur staden fungerar. Men en
del frågor har vi fått om skolor och dagis. Gymnasieskolor
frågas det om ibland.
Inga-Lena Wernersson är ordförande i SWEA Göteborg
sen fyra år tillbaka. Avdelningen täcker ett stort område
runt Göteborg och har ca 250 medlemmar.
– Vi har sedan länge delat in vår avdelning i tre olika områden med en ansvarig för varje del. Det fungerar jättebra!
Varje områdesansvarig känner till sin del och kan vara till
hjälp för dem som flyttar in till Göteborgsområdet.
– Vi har en stor inflyttning, så stor att vi har börjat ha två
kick-off per år. Förut hade vi bara en, men det var så många

som fick vänta många månader på att bli hälsade välkomna
till SWEA Göteborg.
– Förra året hade vi vid ett tillfälle 30-40 kvinnor som blev
medlemmar på en gång men det brukar vara runt 20-25 personer per halvår.
– När vi har kick-off får alla presentera sig och berätta lite
om sig själva; om de arbetar eller är arbetslösa t. ex. Vill de
ha hjälp med något så löser vi det.Vi har arbetat med detta
så länge att vi har stiftat ett mycket gott kontaktnät i alla
våra tre områden. Vi har kontakter med bankfolk, mäklare
och till och med en stresskonsult.
– Men det är viktigt att poäntgtera att vi försöker tillfredställa alla de olika behov som hemflyttande Sweor har.
Ingen är den andra lik. Allt är subjektivt. Det som passar
mig kanske inte passar alla.
Margareta Sterner är nybliven ordförande i SWEA
Örestad, som har runt 150 medlemmar för närvarande. Det
är inte länge sedan hon själv kom hem efter 25 år utomlands.
– I SWEA Beijing som jag var med och startade hade vi
regelbundna medlemsmöten där nya medlemmar presenterades. Vi hade även faddrar som tog hand om de nya.
– Istället för detta har vi våra luncher i Helsingborg,
Båstad, Lund och Malmö, det blir minst en i veckan. De
fungerar bra för detta ändamål. Där dyker de nya medlemmarna upp och vi kan hjälpa till om problem uppstår.
– De frågor och de problem som hemflyttande Sweor kan
ha är mycket personliga och individuella. Det är svårt att se
något generellt behov som gäller alla.
– Många utlandsboende reser hem till Örestadstrakten under sommaren och kanske julen och de flesta är väl uppdaterade om vad som hänt i Sverige och hur det fungerar här.
– Det viktiga är att SWEA finns i Sverige också och att
nätverket fungerar även när man flyttar hem. Efter många
år utomlands vill man hålla kontakten med Sweorna.

Måla på Käringön!
Ge dig själv några minnesvärda dagar
i äkta bohuslänsk 1800-talsmiljö.
Roliga sidoaktiviteter.
Enkel inkvartering.
För mer information,
ring +46 70 594 41 39.

Galleri Brygghuset
474 04 Käringön
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SWEA ”Hitta Rätt”
Hitta bostad, hitta skola, hitta vänner,
hitta jobb, doktor och regler,
och sedan kanske
hitta hem...
Monica Rabe, ordförande i SWEA Virginia Beach och medlem i PR-kommittén, kom med förslag till en ”databank” på
webben inom SWEAs ram vid regionmötena i Toronto i
oktober 2002.
Informationsbanken kommer att innehålla information om
ekonomiska, juridiska och privata frågor i samband med utoch hemflytt (Hemvändarna). Lokalt kommer att finnas en
kortfattad beskrivning av landet, befolkningen och samhället. Svenska företag på plats? Lämpliga bostadsområden och
arbetsmöjligheter? Shopping, sport och utflykter? Skolor,
transport? Ekonomi, försäkringar, juridiska frågor, medicinska frågor, utlandshälsovård, skatte- och bosättningsfrågor.
Chatsida med frågor och svar, och mycket mera är planerat.
Projektet är omfattande, och kommer att involvera många
Sweor. En ledargrupp håller i tidsramar och generell insamling av materialet. Vi söker någon/några Sweor i varje avdelning som vill åtaga sig att skaffa in information och hålla den
ajour, kanske på avdelningens webbsida.
Ett frågeformulär kommer att sändas ut till alla avdelningar, där vi ber om uppgifter om specialister som kan kontaktas. En annan källa för kontakter är den databas som
kansliet lagt upp med bl.a. information om Sweors yrken,
läkare, advokater, skatteexperter m.fl. som vi uppmuntrar
att deltaga i projektet Hitta rätt.
Monica Rabe, som är huvudansvarig för projektet, har
bott med sin man och fyra barn i Indonesien, Vietnam,
Kanada, USA och Sverige, och har dessutom rest och sett
stora delar av världen. Hon har bl a arbetat som internationell konsult och föreläsare i interkulturell kommunikation, samt startat flera företag. Hon har startat ett flertal
svenska skolor och föreningar och har utgivit fem böcker.
Eva-Gitta Nabih, PR Kommittén
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En svensk polis i världen
Möt Åse Lunde – kriminalare ”with a licence to negotiate” och
expert i internationell kris- och konflikthantering – ständigt
på spaning efter nya utmaningar.

E

n vårlik dag i Vienna, Virginia, träffar jag Åse Lunde
över en lunch. Åse är kriminalinspektör med 15 års erfarenhet inom Stockholmspolisen där hon bl.a. har arbetat vid vålds/mordroteln. Hon är dessutom vapeninstruktör och specialutbildad för att hantera kris- och gisslansituationer. Sedan ett par år tillbaka bor hon utanför Washington
D.C. med sin amerikanske make. Till sommaren är hon klar
med sin mastersutbildning i internationell kris- och konflikthantering vid George Mason University och hon har precis
startat ett eget konsultföretag inom området. FN har redan
anlitat Åses erfarenhet och expertis då de sommaren 2002
sände henne till Västbanken. Hon lever efter mottot ”You
will never know what you can do until you try!”.
Åse tackar artigt nej till mitt förslag på sushi. Okay, ”real
women don’t eat sushi” tänker jag och gör mig skyldig till en
vanlig fördom som Åse har fått kämpa mot i hela sitt yrkesverksamma liv. Men Åse är en ”real woman”, hon är säker och
kvinnligt vacker, ödmjuk och förtroendeingivande. Hennes
röst är mild, hon uttrycker sig med precision och har väldigt
lätt till skratt.
– Jag jobbar som polis och jag råkar vara kvinnlig polis. Jag
tänker inte försöka vara någon sämre kopia av en manlig,
säger Åse och ler.
Jag frågar vad det var som fick henne att välja polisyrket. Åse
berättar att hon alltid har varit intresserad av människor och
ämnen som psykologi. Hon sökte in
Sommar i Nacka Strand till polishögskolan
och utbildningen
för sjukgymnaster
och blev antagen
till båda.
– Jag valde polishögskolan för jag
var ju tvungen att
välja något, säger
Åse.
Hur har det
Strax utanför Stockholms city, 6 km
varit
att göra karfrån Gamla Stan och 500 meter från
riär
som
kvinna
Saltsjön och skärgårdsbåtarna, hyr vi
inom
ett
mansdout ett nybyggt hus med stor uteplats
minerat och tufft
och rum för både familj och vänner.
yrke?
Juni, juli och augusti 2003.
– Som kvinnor i
Karin Green +46 708 10 68 24
de
flesta mansdowide_green@swipnet.se
minerade yrken är
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det ofta så att du granskas med mer kritiska ögon än dina
manliga kollegor. Ofta handlar det om att slå hål på en hel
del, både medvetna och omedvetna, fördomar. Jag har arbetat mycket som föreläsare i förhandlingsteknik och publiken har ofta bestått av äldre manliga kollegor. Som kvinnlig
polis och förhållandevis rätt ung, är det lätt att bli avfärdad
med tankar som ”den där flicksnärtan kan väl inte ha något
att komma med”. I de situationer där du står som föreläsare
eller instruktör är det viktigt att tänka på de subtila eller
tysta budskap som du sänder ut. Därför föreläser jag alltid i
min uniform, där axelklaffarna anger min rang och antal år
inom yrket. Jag använder också lagom mycket make-up och
inte för mycket smycken för att bli tagen på allvar. Det är
en fin balansgång, men när jag väl har tagit mig förbi de första ”hindren” och min kunskap har fått tala, så har jag alltid
bemötts med respekt.
Polisyrket måste vara både fysiskt och psykiskt ansträngande och som kriminalinspektör på en mordrotel
måste du ha upplevt en del elände. Hur påverkar det dig?
– Jag har lärt mig att koppla bort jobbet på fritiden. Det
är som att röra sig mellan två helt skilda världar. För mig
har det också varit viktigt att bibehålla och skaffa nya vänner utanför poliskåren.
Beskriv en typisk kris- eller gisslansituation!
– Det kan handla om allt från självmordskandidater, barrikaderingar, flygplanskapningar, gisslansituationer eller kritiska situationer där en familjemedlem håller en annan familjemedlem ”gisslan”. Målet är att som förhandlare varje krissituation utan att någon kommer till skada. Man jobbar
alltid tillsammans med andra enheter inom polisen och det
är en gemensam ansträngning att lösa situationen på bästa
möjliga sätt. Som förhandlare vet man inte på förhand vilket
redskap som kommer att fungera just den här gången, därför gäller det att vara oerhört observant i analysen av situationen. Man använder sig av en kombination av förhandlingsteknik, tid, tålamod, intuition och sunt förnuft. Ibland
kan en situation få en slutlig lösning genom att hungern hos
personen i fråga tar över och ett erbjudande om en pizza
från butiken runt hörnet får personen att komma ut.
Vilket är ditt svåraste fall?
– Det är svårt att svara på eftersom varje situation är unik.
När vapen är inblandade är det fysiska hotet att någon kan
bli skadad mer akut. Men den fysiska och psykiska påfrestningen i en självmordssituation, där inga vapen finns inblandade, kan vara lika ansträngande. En sommarmorgon
för några år sedan satt jag på Katarinahissens tak med en
SWEA Forum 1/2003
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svårt psykotisk tonårsflicka som ville ta livet av sig. Hon hade
inget vapen men hon kunde ramla ner vilken sekund som
helst eftersom hon satt längst ut på kanten, och hon kunde
även dra med mig i fallet.
Är kvinnor bättre förhandlare än män? Kvinnor sägs ju
vara bättre lyssnare och utrustade med större tålamod?
– Min erfarenhet är att det optimala är ett team bestående
av både kvinnor och män, eftersom båda behövs som ett
komplement till varandra.

F

ör ett antal år sedan började Åse att läsa engelska vid
Stockholms universitet. Hon hade ingen direkt långsiktig
plan eller syfte med kunskapen men det visade sig att även
den pusselbiten skulle falla på plats. Med all sin kunskap i
bagaget blev hon senare inbjuden till en förhandlingskurs hos
FBI i USA. På kursen träffade hon Dan Guerrero och det sa
”klick” i dubbel bemärkelse. Parets första möte finns nämligen förevigat på ett gruppfoto där Åse och Dan står bredvid
varandra.
I maj 1999 begärde Åse tjänstledigt för fortsatta studier och
flyttade till Washington. Ett år efter flytten vigdes paret i
Leksands kyrka i ett vintrigt Dalarna.

efter att ha presenterat en av sina uppsatser för FN i New
York.
– Det är enormt viktigt för personer som arbetar i våldsamma och hotfyllda miljöer att ha kunskap om hur de kan
minska de personliga riskerna, det var min uppgift att lära ut
dessa kunskaper. Men också att se över och utarbeta beredskapsplaner för olika krissituationer samt att finnas på plats
för ta hand om olika krissituationer som uppstod. Tiden på
Västbanken var oerhört lärorik för mig. Det är helt annorlunda att befinna sig i en miljö som är våldsam och riskfylld
hela tiden jämfört med polisyrket där hotbilden i stort sätt
försvinner när du går hem.
Åse var själv förvånad över hur snabbt hon blev avtrubbad
inför våldet.
– På nära avstånd hörde vi bomber explodera och vår första reaktion var: Jaha, hur många tror du dog? Jag tror det
handlar om överlevnadsinstinkt. Du måste koppla bort våldet
för att orka fortsätta leva och jobba i en miljö där våldet är en
del av vardagen.

Å

ses avhandling, ”The Integrated Roles of Crisis and
Hostage Negotiators in Peace Operations”, som blir klar
till sommaren handlar om hur den
kunskap som förhandlare besitter
kan användas i olika faser och områden inom fredsbevarande operationer.
– Verbal kommunikation är en
enorm resurs inom krishantering och
säkerhet och även inom ramen för
fredsbevarande operationer. Tyvärr
är resursen inte alltid förstådd och
därför inte använd fullt ut, säger Åse.
Världen är förändrad, hot och
våld utgör en del av vår vardag.
Det måste finnas en stor efterfrågan på din kompetens såväl inom
den offentliga som den privata sektorn. Var vill du helst arbeta?
– Det spelar inte så stor roll. Jag har
Åse Lunde, 30 år, polis till yrket och specialist på kris- och konflikthantering, arbetar idag i eget konsultföretag i
stor yrkesintegritet och jag ställer
Washington, DC., där hon också är medlem i SWEA. Foto: Anna Carin Lundegardh©
höga krav på min egen professionaAtt Åse är bra på att förhandla även i det civila livet går det lism. Jag kan tänka mig att arbeta med både den offentliga och
inte att ta miste på. Hon har behållit sitt efternamn även som privata sektorn. Jag ser även organisationer som FN, OSSE,
gift.
EU, Röda Korset, civila freds- och biståndorganisationer,
– Lunde är min identitet och dessutom måste jag ju ha ett polisen och militären som potentiella uppdragsgivare, men
efternamn som min släkt kan uttala!
även privata företag som arbetar i hotfyllda miljöer eller som
Åse tycker att det är berikande att leva i en annan kultur. av annan anledning är i behov av de tjänster jag kan erbjuda.
– Det gör att man ser med andra ögon på sin egen kultur,
Med polisbakgrunden, mastersutbildningen och det egna
säger hon. Men det var tufft i början och jag kände mig oer- företaget känner Åse att hon kan börja ”knyta ihop” säcken,
hört utlämnad och ensam utan mitt kontaktnät. Jag är tack- pusselbitarna har fallit på plats och hon är redo för nya
sam att SWEA Washington DC finns, genom dem träffade jag utmaningar. Nu jobbar hon bara på att tona ner den svenska
min första nära väninna i Amerika.
blygsamheten. Istället för att le en smula generat och tacka,
när uppdragsgivare säger:
nder sommaren 2002 arbetade hon under fyra månda– Your résumé is really impressive!
der som ”Field Security Coordination Officer” på så svarar hon nu istället:
Västbanken, på uppdrag av FN. Jobbet innebar att ta hand
– Yes, I have been working hard!
om säkerheten för FN-personal på fältet, samt att till viss del
Anna Carin Lundegardh
se över säkerheten av FNs byggnader. Uppdraget fick hon
SWEA Washington DC

U
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Styrelsemötet

Möte i
New York
SWEA Internationals första årsmöte
efter omorganisationen har ägt rum i
New York. Styrelsens tio medlemmar
var alla där. Adjungerade var SWEAs
juridiska rådgivare Gîta Paterson och
webmostern Margaretta Simpson.
Deltog gjorde naturligtvis också sekreteraren Anita Rhodes och skattmästaren Marianne Krell. Ett trettiotal
åhörare fanns på plats, varav några var
kommittédeltagare som presenterade
sina rapporter.
Nu representeras sjuttiotalet avdelningar av sju regionordförande, som har
att framföra och plädera för sin regions
önskemål och synpunkter. Dessa har de
inhämtat på höstens regionmöten och
via telefonkonferens eller e-postkorrespondens inför årsmötet. När resonemangen på så vis samlats upp i ett mindre forum och ingående bearbetats där,
kunde de nu framföras med större
tyngd än tidigare. Efteråt kände alla att
det varit ett effektivt möte som grundligt arbetat sig fram till kloka beslut.
SWEAs finanser kunde vara bättre. En
förening som vår bör ha ett års rörelsekapital i reserv. Vi har ett kvartals
behov i reserv och skattmästaren skulle
gärna se, att vi byggde på här, vilket är
svårt när den enda egentliga inkomstkällan är medlemsavgiften, som styrelsen inte vill höja nu. Att administrera
och hålla ihop en förening med 8 000
medlemmar i nära 80 avdelningar spridda runt jorden innebär vissa kostnader.
Mycket uppskattat blev att regionernas

olika böner om start- och driftsbidrag
nu delvis bifölls.
De reviderade Chapter Bylaws och
dito Agreements antogs. Mötet beslöt
att dessa stadgar och Internationals,
som vi fick för ett år sedan, nu skall testas under ett par år, medan ändringsförslagen samlas ihop för att sedan alla
utvärderas och behandlas samtidigt.

nyckelring, bordsflaggor och ljus är
bara några av fjolårets SWEA produkter.
SWEA UK byter namn till SWEA
London och nytillkomna är Luxemburg,
Rivieran, Houston och New Orleans.
Barcelona knackar på dörren. Två
interkulturella projekt ser dagen ljus:
Hitta Rätt, praktisk informationsbank
för dem som flyttar ut och
Hemvändarna som ger råd och stöd
till dem som flyttar hem.

Plock ur rapporter och beslut. Med
fokus på medlemmarna skall den interna kommunikationen och arbetssättet Årsmötet klarades av på en dag mot
inom SWEA vidare-utvecklas. Kansliet tidigare en och en halv. Då det var ett
flyttar i juli till San Diego. Våningen i rent arbetsmöte fanns inga utflykter
Las Vegas, ett arv
av
Sigrid
Paskell, skall säljas. Databasen
med adressregistret är snart
färdig. 14 hästar
galopperar mot
Stockholm och
25-års jubileet,
vars logo är en
söt blå dalahäst
prydd
med
världsdelarna i
gult. Årets stipendiater blev
Monika JazowyJarmul, litterEn ordförande, en vice ordförande, sex regionordförande, en annonssäljare och en
webmoster samlades runt förhandlingsbordet i New York i april.
atur och Helena
Kåberg, kulturmöten. Till Årets svenska kvinna utsågs och ingen annan underhållning än den
Ewa Kumlin. Ett Sigrid Paskells vi själva stod för. Måltiderna var höjdstipendium kallat Performing Arts in- punkter, men New Yorkvädret kunde
stiftades för dans, musik och skåde- varit bättre. Nu har jag frusit och/eller
speleri. SWEAs aktiva uppvaktning av blivit våt på sju årsmöten av åtta.
svenskt näringsliv fortsätter och den Genève 1997 är det soliga undantaget,
svenska pressen förses med nyheter så nästa årsmöte har vi återigen förlagt
från SWEA-världen. Sextio avdelningar till Schweiz.
Maude Wännman
har nu egna websajter och 18 SWEARegionordförande
Mellersta EMA
Blad kan läsas elektroniskt. Reselakan,

Kalendern
2003
12-13 juli Ölandsdagarna
16 juli Sommarlunchen i Båstad på
Restaurang Sand, Hotell Skansen kl.
12.00
8-9 augusti Sverigemiddagen i
Västerås.
13 augusti ”Svensk i världen - möjligheter och utmaningar”. Seminarium
om juridiska, ekonomiska och prak32

tiska aspekter på globalt liv i samarbete med Svenskar i Världen. Stockholm.
18-21 september Regionmöten i
Oslo. Västra EMA, Östra EMA
3-5 oktober Regionmöte i
Washington. Östra Amerikas
10-17 oktober Regionmöte i San
Francisco. Västra Amerikas
17 oktober Regionmöte i South
Florida. Mellersta Amerikas

24-26 oktober Regionmöte i Rimini.
Mellersta EMA
28 oktober-2 november
Regionmöte i Hongkong. Asien
2004
April Årsmöte i styrelsen för SWEA
Interantional (Ej kongress). Zürich
17-20 juni SWEAs 25-årsjubileum
firas i Stockholm.
SWEA Forum 1/2003

Nya avdelningar

Grattis på födelsedagen!
Fyra nya avdelningar invigda under våren
Det är ingen hejd på hur vår organisation växer! Den senaste tiden har fyra
avdelningar tillkommit och en har återuppväckts. SWEA hälsar alla hjärtligt
välkomna till gemenskapen. Varje ny
avdelning fick besök av vår internationella ordförande Christina Moliteus,
som berättade om SWEAs unika
nätverk och förmedlade tanken att
SWEA ska vara inspirerande, lärorikt
och roligt.
SWEA Luxemburg invigdes den 27
februari med Louise Senninger-Åkerblom som ordförande. Avdelningen har
cirka 60 medlemmar i alla åldrar, både
yrkesaktiva och medföljande. Efter att
klubban slagits i bordet och den formella delen avslutats höll Sveriges ambassadör Ann Wilkens ett föredrag om
svensk utrikespolitik. Ett möte på
Europeiska Investeringsbanken med ett
intressant föredrag och en visning av
bankens konstsamling inledde avdelningens första riktiga sammankomst,
som ägde rum på en portugisisk restaurang.
SWEA Rivieran invigdes den 7 mars
med en festlig afton med utsökt middag
på ett vackert slott. Maude Vännman,
ordförande i Mellersta Europa, hade
skickat lyckönskningar med en gästbok
från samtliga regionens övriga avdelningar, vilket hon också gjorde till invigningen i Luxemburg. Rivierans ordförande Catherine Kallerman läste upp
ett stort antal gratulationer från olika
avdelningar runt om i världen. SWEA
Rivieran har cirka 80 medlemmar och

Augusti Sverigemiddagen i Malmö
För eventuella SWEA-evenemang i
Sverige under sommaren 2003 se
respektive avdelnings hemsida.

Ändringar i kalendariet kan ske. Besök
därför SWEAs hemsida
www.swea.org.
SWEA Forum 1/2003

erbjuder ett gediget program. Förutom
intressanta föredrag, utflykt med båt
och tåg samt museibesök ordnas luncher, gymnastik, matlagning och trädgårdsarbete. Man har också startat en
bokcirkel.
SWEA Houston invigdes den 11 april.
I Houston fanns en tidigare Sveaförening som varit aktiv i över 20 år. Efter
information om vad SWEA International skulle kunna betyda bildades
SWEA Houston. Avdelningen har
cirka 60 medlemmar och man har
redan haft möten med intressanta föredragshållare: en grafolog som tydligen

var mästare i att tolka Sweors handstilar, Sveriges ambassadör Jan Eliasson,
som talade om det politiska världsläget,
och en expert som berättade om pensionsförsäkringar för utlandsboende.
Det har bakats semlor och snart ska det
kokas kräftor (i de amerikanska sydstaterna är det tradition att äta kräftor på
våren). SWEA Houstons ordförande
Maud Witt, som startade SWEA
Philadelphia, tycker att den kompetenta styrelsen har en fin åldersblandning.
Den 12 april invigdes SWEA New
Orleans, med Eva Trivigno i spetsen.
Medlemmarna kommer inte bara från
New Orleans utan också från Baton
Rouge och Mississippi. Denna avdelning har redan hunnit starta ett flertal
aktiviteter: en bokklubb, en festkom-

mitté och en lekgrupp för barn. Man
planerar också en kombinerad nationaldags- och midsommarfest den 7 juni
på Norska Sjömanskyrkan. Till hösten
blir det en resa till Houston med julhandel på IKEA och en träff med
Sweorna där. Till invigningen hade
man lyckats locka journalisten och författaren Sven Gustafsson som kåserade
om sin älsklingstad – New Orleans.
SWEA Chile startades 1997 och har
kommit igång igen efter ett sabbatsår.
Ordföranden heter Christina Janson.
Många svenska familjer hade plötsligt
flyttat från landet och dessutom ville

ingen ta på sig ordförandeskapet när
dåvarande ordförande skulle återvända
till Sverige. Många aktiviteter har ändå
fortsatt som vanligt. Medlemmarna är i
alla åldrar – många av de yngre kvinnorna passar på att skaffa barn under
åren i Chile och avdelningen har sett
många bebisar födas! De flesta är medföljande men alltfler kvinnor söker sig
till landet för att studera och arbeta.
Utöver besök på vingårdar och museer
finns en bowlinggrupp, en småbarnsgrupp och en bokcirkel. Det ordnas julmiddag och man firar nationaldagen.
Däremot känner sig ingen inspirerad av
att fira midsommar mitt i vintern!

Else Marie Güdel-Bruhner
SWEA Genève
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Mellersta EMA

Östra och Västra EMA

Välkomna till
höstens RM i
Rimini
24-26
oktober
med efterdagar i
Venedig och
Florens
26-29 oktober!
- Stadsvandring i det gamla Rimini med antika anor.
- Busstur till världens äldsta och minsta republik, San
Marino.
- Utflykt till Ravenna med sina bysantinska mosaiker.
- Efterdagarna ger möjlighet till en rundresa till Venedig och Florens, med stadsrundvandringar, visning
av glastillverkning och vinprovning i Chiantidistriktet. Kan kombineras med resa till Rom.
Ytterligare information finns på SWEAs hemsida.
Intresseanmälan om medverkan vid Regionmötet i Rimini
och eventuellt efterdagar i Venedig och Florens kan göras
hos Riminis ordförande Elizabeth Cederholm
elizabeth@luveria.it

Hjärtligt välkomna till RM i Oslo
den 18 – 21 september 2003
År 2003 firar vi i SWEA – Oslo 10-års jubileum. Detta
önskar vi markera med att hålla möte för
Region Västra och Östra EMA här i Oslo när
naturen runt oss lyser med sin vackraste höstskrud.
Varför inte passa på att kombinera ett besök i Oslo
med en tur hem till Sverige?
Vi hoppas att riktig många av er kommer till RM i
Oslo och samtidigt hjälper oss att fira vårt jubileum.
För mer info gå in på www.chapters-swea.org/oslo

Mellersta Amerikas
VÄLKOMMEN TILL RM I
TROPISKA FORT LAUDERDALE
Vi önskar att alla ska ha möjlighet att komma,
därför erbjuder vi två hotell i olika prislägen; båda
intill stranden och inom några minuters gångavstånd från
varandra.
I vår karibiska atmosfär ska Du få uppleva intressanta och
annorlunda dagar med många spännande aktiviteter, och
givetvis god mat, dryck och underhållning.
Så släng av dig skorna, kom och ta en promenad på vår
härliga, långa strand och knyt nya Sweaband.
Turer i alla väderstreck kommer att erbjudas till otroligt
låga priser. Vill Du dyka med delfiner, klappa alligatorer,
kryssa på lokalt vatten eller längre bort, spana in Miamis
berömda Art Deco distrikt, South Beach, eller ta en trip till
Key West....... då är Du välkommen till Mellersta Amerikas
regionmöte och spännande efterdagar i

Södra Florida den 17 oktober
+ 20-21 oktober 2003
Detaljerat program utkommer under våren.
Sänd eventuella frågor eller kommentarer
florida@swea.org eller brittn@earthlink.net
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Foto: iNeTours.com, Tour San Francisco
on the Internet at http://www.inetours.com

Region Västra Amerikas
San Francisco
10 -17 Oktober 2003
Välkomna till ett San Francisco som sjuder av aktivitet
på sensommaren. Vi bjuder på mängder av aktiviteter,
god mat och underhållning. Årsmötet blir ett unikt
tillfälle att träffa alla våra Sweor i en miljö som blandar
kulturell mångfald, storstadsliv och strålande vacker
natur. Turer runt norra Kalifornien och till vinlandet
kommer att arrangeras i anslutning till mötet.
Ett komplett program kommer i april. Titta också på
SWEA San Franciscos hemsida
www.chapters-swea.org/sanfrancisco.
Väl mötta i vår "city by the bay"!
SWEA Forum 1/2003

Östra Amerikas Regionmöte

SWEA Västerås
inbjuder alla Sweor till 2003 års

Sverigemiddag!
Lördagen den 9 augusti kl 19.00
på Stadshotellets festvåning i Västerås.

Alla Sweor är hjärtligt välkomna till
Washington, DC, USA:s vackra huvudstad, och
Östra Amerikas regionmöte

2 - 5 oktober 2003.
På programmet står bland annat:
Cocktailmottagning hos Sveriges ambassadör
Jan Eliasson - Guidad tur till Mount Vernon - Besök i
den gamla staden Alexandria - Båttur på
Potomacfloden - Konstbesök på National Gallery of
Art - Guidad tur i Washington
Mer information och anmälningsblanketter både till
regionsmötet och hotellet finns på SWEA.org. Om du
har frågor kontakta oss via
e-post: washingtondc@swea.org.
Varmt välkomna till Washington, DC!

Region Asien
Hongkong 28 oktober - 2 november
SWEA Hongkong står i tur att arrangera
Regionmötet i Asien i år. Vi kommer att kunna erbjuda ett intressant program i Hongkong och resor
till Hanoi i Vietnam, Saigon i Vietnam, Angkor Wat
i Kambodja.

Presentation av
Årets Svenska Kvinna Ewa Kumlin
och 2003 års stipendiater
som mottager sina utmärkelser.
Kvällen inleds med vernissage av kända
Västeråskonstnärer och fortsätter med
trevlig underhållning. Kostnad 600,Övriga programpunkter
Fredagen den 8 augusti kl 18.00
Kvällen inleds med visning av
Västerås Konstmuseum följt av
sedvanlig ”get together”, då vi minglar
till ett glas vin med tilltugg! Kostnad 150,Lördagen den 9 augusti
är förmiddagen fri med chans till
”sightseeing” och shopping!
Kl 12.30 promenad till Västerås hamn
för båtfärd runt Mälaröarna.
Räkbuffé. Kostnad 270,Dessutom finns som alternativ tillfälle till
golfspel eller guidad stadspromenad.
Söndagen den 10 augusti
under förmiddagen besöker vi
Skultuna Mässingsbruk och butik.
Avfärd från Stadshotellet kl 10.30.
Här finns också möjlighet till lättare förtäring.
Anmälan görs vid ankomsten
på fredag eller lördag till värdinnorna.
Västerås Sweor står för bilfärden till Skultuna.
VARMT VÄLKOMMEN
till Västerås Mälarstaden och SWEA Västerås
som i år tillika firar 10 års jubileum!

Som situationen har utvecklat sig med virusepidemin sars (svår akut respiratorisk sjukdom)
har SWEA Hongkongs styrelse beslutat
att förlänga anmälningstiden.
Vi avvaktar utvecklingen och hoppas att vi får
positiva besked under våren och försommaren.

Information kan fås av

Pirkko Sjögren Lehto
Projektansvarig för RM i Hong Kong
pirkkolehtohk@hotmail.com
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Övrig information, anmälningsblankett och
hotellbokning hittar Du på SWEAs hemsida
www.swea.org.
Du kan också kontakta styrelsen i din lokala SWEAförening eller någon i SWEA Västerås.
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Adresslista SWEA international och SWEAs lokalavdelningar
SWEA International, Inc

Telefon

Fax

E-post

Ordförande
Vice Ordförande
Grundare
Administratör
Medlemsregistret
Sekreterare
Skattmästare
Vice Skattmästare
Juridisk rådgivare
Redaktör
Annonschef

+1 908 685-0516
+66 2 36 10 71
+1 310 545-8969
+1 702 873-7399
+1 425 837-8814
+1 908 879-6761
+1 301 299-8905
+1 763 475-9112
+33 1 45 25 96 45
+46 40 97 72 93
+46 8 18 08 37

+1 908 707-8449
+66 2 740 2043
+1 310 545-4343
+1 702 873-0492
+1 425 837-1638
+1 908 879-6761
+1 202 885-1131*
+1 763 519-7800
+33 1 40 50 03 05
+46 706 97 72 93
+46 8 18 08 37

president@swea.org
vicepresident@swea.org
founder@swea.org
office@swea.org
members@swea.org
secretary@swea.org
treasurer@swea.org
bwood@cybertrol.com
GitaPaterson@compuserve.com
editor@swea.org
advertising@swea.org

+1 781 631-8490

+1 781 639-1101

webmaster@swea.org

Christina Moliteus
Susanne Rapp
Agneta Nilsson
Boel Alkdal, SWEA kansli
Lena Powers
Anita Rhodes
Marianne Krell
Britt-Marie Wood
Gita Paterson
Ann-Sofi Ljung Svensson
Eva Malm

SWEA website http://www.swea.org
Webmaster
Margaretta Simpson

SWEA Lokalavdelningar:
REGION VÄSTRA AMERIKAS (Amerikas=Nord-, Mellan- och Sydamerika)
Ordförande
Hawaii
Las Vegas
Los Angeles
Orange County
San Diego
San Francisco
Santa Barbara
Seattle
Vancouver

Kerstin Alm
Lena Galbraith
Louise Mishel
Berit Hokanson
Laila Soares
Gunnel Schoenherr
Margareta Tönisson
Gun Malmström-Dukes
Malin Jonsson
Annica Carlsson-Hyman

+1 310 833-3030
+1 808 262-9787
+1 702 255-1172
+1 310 204-5182
+1 949 786-2734
+1 858 485-8706
+1 650 851-1509
+1 805 566-6648
+1 425 837-1280
+1 604 736-9137

+1 310 833-3030
+1 808 396-1205*
+1 702 233-3315
+1 310 204-5182
+1 949 786-2734
+1 858 485-1935
+1 650 851-5511

+1 520 818-6652
+1 480 948-5917
+1 847 426-8215
+56 2 218 6414
+1 972 906 0250
+1 303 267-1865
+1 281 679-0631
+1 561 395-0959
+1 248 608-8573
+1 651 430-0451
+1 504 891-1263
+1 416 690-9319

+1 520 818-6653
+1 480 948-1759
+1 847 695-7645
+56 2 465 9742
+1 972 582-1505

+1 425 837-1638*
+1 604 257-5119

wamericas@swea.org
hawaii@swea.org
lasvegas@swea.org
losangeles@swea.org
orangecounty@swea.org
sandiego@swea.org
sanfrancisco@swea.org
santabarbara@swea.org
seattle@swea.org
vancouver@swea.org

REGION MELLERSTA AMERIKAS
Ordförande
Arizona
Chicago
Chile
Dallas
Denver
Houston
Florida, South
Michigan
Minnesota
New Orleans
Toronto

Barbro Sultan
Suzanne Ramberg Becker
Britt Mannertorp
Christina Janson
Carin Anger
Anna Bergström
Maud Witt
Britt Norrman
Lill Ingvarsson
Gun Edberg-Caldwell
Eva Lamothe Trivigno
Ebba Jantz

+1 281 679-0631
+1 561 395-0959
+1 248 258-8885*
+1 651 430-0451
+1 504 891-1263
+1 416 867-5437

mamericas@swea.org
arizona@swea.org
chicago@swea.org
chile@swea.org
dallas@swea.org
denver@swea.org
houston@swea.org
florida@swea.org
michigan@swea.org
minnesota@swea.org
neworleans@swea.org
toronto@swea.org

REGION ÖSTRA AMERIKAS
Ordförande
Atlanta
Boston
New Jersey
New York
North Carolina
Philadelphia
Virginia Beach
Washington DC

Ginga Sewerin-Olsson
+1 781 431-7531 +1 781 431-1102
Linnéa Söderberg
+1 770 434-0508 +1 770 434-0615
Ulla Jönsson
+1 781 221-6971 +1 781 221-6971
Madeleine Hershberger
+1 908 580-0141 +1 908 696-1439
Aja Öhman
+1 203 661-9610 +1 203 661-9003
Anette Nordvall
+1 919 876-1029 +1 919 876-1539
Christina Malmström
+1 610 725-0277 +1 610 725-0923
Monica Rabe
+1 757 486-3801 +1 757 486-4531
Berit Boegli
+1 703 323-0645 +1 703 425-8994
REGION VÄSTRA EMA (EMA= Europa, Mellanöstern, Afrika)
Ordförande
Ulla Hising
+44 1923 84 0740 +44 1923 84 0940
Göteborg
Inga-Lena Wernersson
+46 31 56 49 70 +46 31 56 57 79
Holland
Lola Hill
+31 20 640 1315 +31 20 345 86 24
Irland
Birgitta Barcroft
+353 1 2803 579 +353 1 6613 290
Lissabon
Gunilla Hagenfeldt
+351 21 464 78 10 +351 21 464 78 01
Madrid
Carina Björne
+34 91 651 16 74
Malaga
Berit Olsson
+34 952 47 65 73 +34 952 47 65 73
Mallorca
Kersti Winblad-von Walter
+34 971 640 395 +34 971 71 07 29*
Marbella
Aja Bölander-Ramstedt
+34 952 81 48 56 +34 952 81 48 56
Oslo
Lena Engfeldt
+47 22 44 95 68 +47 22 44 95 91
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oamericas@swea.org
atlanta@swea.org
boston@swea.org
newjersey@swea.org
newyork@swea.org
northcarolina@swea.org
philadelphia@swea.org
virginiabeach@swea.org
washingtondc@swea.org
vema@swea.org
goteborg@swea.org
holland@swea.org
irland@swea.org
lissabon@swea.org
madrid@swea.org
malaga@swea.org
mallorca@swea.org
marbella@swea.org
oslo@swea.org
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South Africa
Karin Smith
Telemark
Anita Coward
United Kingdom Siv Svensson

+27 21 424 3096
+47 35 52 06 61 +47 35 52 02 47
+44 20 8892 1192

southafrica@swea.org
telemark@swea.org
uk@swea.org

Maude Vännman
Monica Dellner
Inger Wallmark

+46 8 663 70 54 +46 8 545 695 55
+32 2 344 3021
+32 2 344 9815
+49 30 84 727 430

mema@swea.org
belgium@swea.org
berlin@swea.org

Gry Jemsby
Gunilla Minzari
Kristina Persson
Louise Senninger-Åkerblom
Ulla Ganslandt
Birgitta Carlsson Occella
Monica Hallworth
Elisabeth Cederholm-Pezzi
Catherine Kallerman
Ki Månsson
Catarina Holmgren-Mejri
Margareta Sterner

+49 6172 306 624 +49 6172 365 34
+972 3 909 1777 +972 3 909 1888
+49 221 200 54 08
+35 2 22 63 67 +35 2 253 633
+46 40 26 29 53 +46 40 26 29 53
+39 039 32 18 13
+33 1 39 08 09 07 +33 1 39 08 08 76
+39 0541 29699 +39 0541 565 45
+33 4 93 58 88 69 +33 4 93 58 88 69
+39 0765 63 90 18
+216 3 243 640
+216 3 229 322
+46 431 70785
+46 431 70785

frankfurt@swea.org
israel@swea.org
kolnbonn@swea.org
luxemburg@swea.org
malmo@swea.org
milano@swea.org
paris@swea.org
rimini@swea.org *
rivieran@swea.org
rom@swea.org
tunisien@swea.org
orestad@swea.org

+41 71 672 1808 +41 71 666 7270
+30 210 89 75 384 +30 210 66 15 110
+36 1 246 48 50 +36 1 246 48 57
+971 4 348 12 74 +971 4 397 42 22
+41 22 860 1556 +41 22 860 1557
+90 212 223 5970 +90 212 223 4545
+46 920 22 45 68
+371 7614875
+966 1 442 6155 +966 1 442 6155
+46 8 85 70 94
+46 8 85 70 94
+370 5 247 57 71
+46 21 504 94
+46 21 10 66 01
+48 22 702 04 19
+43 2243 218 98 +43 2243 218 98
+41 43 833 92 13 +41 43 833 92 13

oema@swea.org
athens@swea.org
budapest@swea.org
dubai@swea.org
geneve@swea.org
istanbul@swea.org
norrbotten@swea.org
riga@swea.org
saudi@swea.org
stockholm@swea.org
vilnius@swea.org
vasteras@swea.org
warszawa@swea.org
wien@swea.org
zurich@swea.org

+81 3 3705 8252
+66 2 259 9678
+86 10 6456 1441
+852 2234 9798
+81 3 5454 3736
+82 2 794-6441
+65 6736 3136

asien@swea.org
bangkok@swea.org
beijing@swea.org
hongkong@swea.org
japan@swea.org
seoul@swea.org
singapore@swea.org

REGION MELLERSTA EMA
Ordförande
Belgium
Berlin
Frankfurt/
Heidelberg
Israel
Köln/Bonn
Luxemburg
Malmö
Milano
Paris
Rimini
Rivieran
Rom
Tunisien
Örestad

REGION ÖSTRA EMA
Ordförande
Athens
Budapest
Dubai
Genève
Istanbul
Norrbotten
Riga
Saudi
Stockholm
Vilnius
Västerås
Warszawa
Wien
Zürich

Maud Larsson
Birgitta Koniali
Eva Pap de Pestény
Anette Wickholm
Anna Carlsson Ring Rönneskog
Margareta Wesslau
Sara Wiss
Ira Johansson
Marika Wulff
Eva von Usslar
Aiste Vaitonyte
Birgitta Albexon
Maria Hall-Person
Christina Wimpissinger
Marie-Louise Mägerle-Axelsson

REGION ASIEN
Ordförande
Bangkok
Beijing
Hong Kong
Japan
Seoul
Singapore

Elisabet Halling
Anna Holmgren
Maria Thomée
Inger Ström
Marianne Elmén
Marilén Sjögren
Anna-Karin Bergfeldt

SWEA i korthet
SWEA, Swedish Women’s Educational Association, Inc., är en global ideell förening för svenskor och
svensktalande kvinnor som är eller
har varit bosatta utomlands.
Genom att samla Sweor kring vårt
gemensamma språk, vårt svenska
ursprung och kulturarv blir SWEA
både en träffpunkt och ett skyddsnät
med länkar över hela världen som
gör livet utomlands lättare och ger
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+81 3 3705 7321
+66 2 259 9699
+852 2234 9305
+82 2 793-2749

stöd vid utflyttning och återkomst
till Sverige.
SWEAs syfte är att värna om det
svenska språket, stödja och sprida
kännedom om svensk kultur och
svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter,
samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen. SWEA stöder
utbildning genom stipendier samt
olika projekt med svensk anknytning.
SWEA har idag cirka 8 000 medlemmar i 74 lokalföreningar i 33 län-

der på fem kontinenter. Föreningen
startades av Agneta Nilsson i Los
Angeles 1979. Prinsessan Christina,
fru Magnuson, är föreningens hedersordförande. Ordförande sedan 2002
är Christina Moliteus.
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Språket

Vårda språket
med Språkvård!

E

fter många år utomlands börjar ni kanske glömma
vissa svenska ord? Ni kanske blandar ihop dem med ett
annat språk; talar en slags ”svengelska”? Har ett lite
gammeldags språkbruk? Det är inte alls ovanligt, men visst är
det att tappa en del av den svenska identiteten? Som frilansskribent bemödar jag mig om att hålla det egna språket
vid liv, för precis som alla andra språk förändras och utvecklas det, dessutom tycker jag det är oerhört fascinerande och
roligt att förstår hur och varför det utvecklas som det gör.
En annan som är mycket fascinerad av ord är redaktionssekreteraren Birgitta Lindgren på Svenska språknämnden
som nästa år firar 30-årsjubileum på tjänsten. Efter så lång tid
måste man ju trivas på jobbet, eller hur? Hon ingår i redaktionen för nämndens skrift Språkvård. Redan 1965 började
den lilla skriften ges ut, då helt i vitt, vilket föranledde det retsamma epitetet ”Kyrkbladet”. Nu har varje ny årgång en ny
färg på omslaget i de fyra utgåvorna. Typsnitt och innehåll
har också ändrat och utvecklats med åren och jag, som gammal prenumerant som läser skriften från pärm till pärm, kan
inte nog understryka hur givande varje nummer är.
Jag kom tidigt i kontakt med Språkvård genom den förra
redaktören Margareta Westman. För många år sedan höll
hon ett mycket intressant föredrag där hon skämtsamt berättade att de hade funderat på att ha svaret ”Det går lika bra att
säga båda” på telefonsvararen. Den kluriga kommentaren syftar naturligtvis på den vanliga frågan: ”Säger man båda eller
bägge?” Båda – eller bägge! – orden är lika korrekta. Svaret
passar också lika bra på alla frågor om valet mellan två
likvärdiga ord.
Redaktörerna tar emot många samtal varje dag, Birgitta
berättar att det är både privatpersoner och företag som ringer.
Frågorna varierar oerhört, allt från hur många /n/ det skall
vara i noggrant till varför Fotbollförbundet stavar utan /s/.
Men den sistnämnda frågan kan bara Svenska Fotbollförbundet svara på; de bestämde nämligen en gång att deras namn
skulle skrivas så. Enligt ordbildningsreglerna borde det
naturligtvis heta Fotboll/s/förbundet.
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Den vanligaste frågan är dock om det är stor och liten bokstav i fall som Socialstyrelsen och /s/ i sammansättningsfog,
exempelvis i ordet tid/s/plan.
De intressantaste frågorna kommer oftast från översättare,
ofta mycket välutbildade personer, men som har fastnat på
något speciellt ord. Då blir det långa, roliga diskussioner. Hur
återger man ex.vis engelskans you i en dialog? Ni, du eller tredje person man? Sådana frågor kräver eftertanke och för att ge
ett bra svar bör man känna till vad det är för slags text, tidsperioden och läsargruppen.
När man översätter en äldre text, hur gör man då med
språket? Att skriva 1700-talssvenska kanske någon enskild
svensk kan, men folk skulle inte klara av att läsa det. Det
gäller att hitta de speciella markörerna som anger tiden och
absolut inte an-vända ord som inte fanns då, exempelvis ”hej”.
Birgitta är mycket fascinerad av
översättarnas frågor och ävenså utlandssvenskarnas.
TIDSKRIFT UTGIVEN AV SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN

S

jälv reagerar
jag alltid på
personer som ska
vara företagens ansikten utåt, som i
telefon
hurtigt
svarar: ”Jag skall
säga till han!” –
och inte till honom som det de
facto heter idag.
Formvalet
är
4/2002
emellertid
inte
helt lätt, eftersom
det i svenskan
finns en gammal objektsform i ackusativ som lyder just han.
Birgitta berättar att den dialektala användningen av vart,
som i egentlig mening anger riktning, har spridit sig som en
löpeld: Vart bor du? – inte Var bor du? som är det korrekta
och anger befintlighet. Var bor du och vart går du, heter det,
om det ska vara rätt.
Vid läsningen av det senaste numret, 4/2002, började jag som alltid! - med spalten Frågor & svar. Som stor samlare av
både ”useful och useless information” måste jag ge ett roligt
exempel i högen. Uttrycket ”skratta hela vägen till banken”,
vilket knappast någon av oss gör i dag, lär ha sin upphovsman
i den glitterkostymförsedde pianisten Liberace. Efter usla
recensioner tröstade han sina medarbetare med att de kunde
göra honom sällskap då han log hela vägen till banken.
En avdelning som återkommer då och då är Nyord i svenska
språket. I nr 1/2000 kan vi läsa bland annat om spam som
betyder skräppost. Spam är slang för direktreklam som kommer med e-post. Uttrycket härstammar från en Monty
Pyton-sketch där spam, engelska för burkskinka, återkommer
i varje rätt på en frukostmeny.
I frågespalten i nr 3/2001 kan vi lära oss att kollektivuttrycket personal numera accepteras i plural, ex.vis fem personal istället för fem anställda. Det senare låter uppenbarligen för
byråkratiskt.
3 Olle Josephson:
Svenskans ställning
4 Ylva Hård af Segerstad:
Konsonantskrift och smilisar
10 Anna-Malin Karlsson:
Läsa kors och tvärs
16 Frågor och svar
22 Inger Lindberg:
Myter om tvåspråkighet
29 Bengt Ahlfors:
Svenska, finska och mandinka
34 Inger Ahlgren: Teckenspråk
40 Insänt
43 Nyutkommet
47 Noterat
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Språket

S

pråkvård har ofta artiklar om flerspråkighet. Den senaste
är det vackraste och det mest lärorika inslaget om valet av
barns språk i en tvåspråkig familj jag någonsin läst: Svenska,
finska och mandinka av den finlandssvenske författaren Bengt
Ahlfors. När han och den finsktalande hustrun Ritva fick sitt
första barn, dottern Katja, uppstod frågan om vilket språk
hon skulle lära sig. Det blev både ock. Bengt talade enbart
svenska och Ritva endast finska. Vid tre års ålder trodde det
lilla barnet att hon var satt till världen för att vara tolk åt sina
föräldrar när de flerspråkiga gästerna besökte dem. Hon satt
vid middagsbordet och tolkade helt korrekt åt sina föräldrar.
I dag är Katja vuxen och har tre barn tillsammans med en man
från Gambia. Barnbarnen fostras med samma metod och har
nu tre modersmål. I dag är det de som agerar tolkar.
Jag som har förmånen att känna den färgstarka och flerspråkiga familjen som självklart byter språk hela tiden, är
djupt avundsjuk och komplexfylld. Som recept för alla blivande föräldrar som funnit en partner i ett nytt hemland, rekommenderas Bengt Ahlfors artikel varmt. Den kan numera
också läsas på Svenska Språknämndens hemsida.

Med en universitetsutbildning från Johnson & Wales University

MANAGEMENT ●

har du rätt förutsättningar när du siktar mot en framgångsrik

MARKETING ●

HOTEL MANAGEMENT ●

+

Första året i Göteborg
Universitet i USA
Internationell examen
Johnson & Wales University
Framgångsrik karriär

karriär. En Bachelor´s degree är den amerikanska motsvarig-

din utbildning på något av våra campus i USA. Alla våra utbild-

Vill du ringa och ställa en fråga är tel.numret:
+46 8 442 42 10 (09-12)
eller skriva till:
info@spraknamnden.se
eller kanske prenumerera:
pg 197475-7, Svenska språknämnden.
Kostnaden för privatpersoner är 107 SEK + porto.

heten till en svensk fil. kand. och den ger dig möjlighet att
vara med och konkurrera om toppjobben på internationell
nivå. Du läser det första året i Göteborg innan du fullbordar
ningar berättigar givetvis till studiemedel från CSN. Dessutom
har du kanske möjlighet att få något av Johnson & Wales
Universitys stipendier.

För mer information:
Johnson & Wales University
Tel. 031-335 22 00
jwsweden@jwu.edu
www.jwu.edu/sweden

Ge ditt barn sagoboken
där barnet, du själv och andra välkända personer är med!

bunden för
Boken är in
ntverk!
ett riktigt ha

hand,

Ä

ventyr i Mössens land är boken där
barnet har huvudrollen. Barnet, ett
syskon eller en kompis har viktiga roller i berättelsen, medan mamma, pappa
och två andra vuxna, har biroller.

D

u har också möjlighet att lämna
en personlig hälsning på första
sidan. Till exempel: ”Grattis på födelsedagen”, ”På Dopdagen”, ”God jul ”,
eller ”Till vårt lilla barnbarn”.

Beställ boken på

www.favoritboken.com
Telefon: +46 73 672 08 15

●

INTERNATIONAL BUSINESS ●

är sammansatt av representanter för olika organisationer
med intresse för svenska språket. Förutom tidskriften
Språkvård ger man även ut andra skrifter, Svenska skrivregler, Nyordsboken med flera.
Språkvård har en liten, men välutbildad redaktion.
Kravet är minst grundexamen där nordiska språk eller
svenska ingår, alternativt att man gått språkkonsultlinjen
vid Stockholms universitet.
Olle Josephsson är redaktör och ansvarig utgivare. I
staben ingår också redaktionssekreterarna Jan Svanlund
och Birgitta Lindgren. De medverkar på begäran i kurser och utbildningar och håller även föredrag. En lista på
dessa kurser och föreläsningar finns på den förnämliga
hemsidan www.spraknamnden.se

SHAPE

ADVERTISING / MARKETING COMMUNIC ATIONS

Christina Lindqvist
SWEA Rivieran

Svenska språknämnden
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New York City

Bed &
Breakfast
Rum med eget
badrum, TV,
enkelsängar på
Upper East Side.
Enkel frukost ingår.
Ej rökare.
$50 per person/natt.

Mona Johnsson
(212) 369 1335
monaswede@earthlink.
net eller
mona.johnsson@malmo.
com

Swedish Traditions.
Combine your visit to Stockholm with a
trip to the beautiful countryside only 1 hour away.
Experience Swedish traditions. Make a tour to our old
castles and visit the Prime Minister´s residence, Harpsund.
I will take care of all the arrangements and guided tours.
More information on my website:
home.swipnet.se/kubalski

Lottas Culture Tours in Sweden.
Hälleforsnäs +46 (0)157-405 71

Tala
gärna
om
för
våra
annonsörer
var
du
hittat
annonsen!

Mat&Dryck

Tina tindrar
i TV
Hon är ung och
glad. Hon är skånska. I fyra
säsonger nu har hon hackat och skurit,
blandat och rört, kryddat och smakat av.
Jättegott! SVT:s program mat
har gjort succé.

M

est är det naturligtvis Tina Nordström (29 år) själv
som skapat framgången. Tomas Tengby, hennes
ständige följeslagare i den kulinariska världen, har
vackert fått nöja sig med rollen som staffagefigur. När Tina
låtsas vänta på revbenspjällen i ugnen eller låter en coq au vin
långsamt puttra på spisen fyller Tengby ut med korta reportage och reflektioner om matkultur och historia. Det är ett
vinnande koncept – eller recept.
Debuten skedde den 12 februari 2001. Innan dess hade Tina
offentligt bara provlagat lite i TV 4. Nu fick hon sitt alldeles
egna program. Redan efter ett par veckor hade programmet
över en miljon tittare. Till hösten samma år kom första kokboken Tinas mat som hittills har sålt i över 350 000 exemplar,
ett hisnande antal för lilla Sverige. Speciellt med tanke på att
förlaget Natur och Kultur började med en provupplaga på
20 000. Själv har jag köpt två exemplar, ett till mig själv och
ett till pappa.
När andra kokboken Jättegott Tina kom till hösten 2002 så
tryckte man en första upplaga på 190 000 kokböcker. Men
matlusten var större än så hos svenska folket. Till jul var
upplagan slut och man fick vänta ett tag innan man kunde
trycka ytterligare 100 000 för att kunna mätta marknaden
med Tinas mat. Pappret var slut på tryckeriet.
Så är det där Tina drar fram, nämligen. Allting tar slut.

Jättegott Tina
55 recept från SVTs
program mat (Natur och
Kultur/LTs förlag 2002)
Tinas andra kokbok har en
blandning av nya trendiga recept
och traditionella klassiker. Svenska halvt insomnade anrättningar
som Kokt kalv i dillsås, Wallenbergare och Sjömansgryta får nytt
liv i Tinas tappning.
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Tina Nordström lagar enkel mat i eget matprogram
som bl a sänds i SVT Europas sändingar.
www.svt.se/europa
Foto: Sofia Sabel/Kamerareportage©

När hon sa att ballongvisp var ett oundgängligt redskap i
köket tog de slut i butikerna. I tre omgångar till och med. Ica
fick flyga in ett extra parti från Sydkorea. De var bort efter tre
dagar.
Efter ett program då hon lagade tupp i lergryta stod Åhlens
snart utan fler grytor att sälja och samma sak har hänt med
stekpincetten som hon lovordat.
För snart ett år sedan stod jag i kön på Apoteket. Väl
framme vid kassan begärde jag en liten flaska ostlöpe. ”Är den
god?” frågade expediten.
Vaddå? Vilken? Ostlöpen?
”Ostkakan! Tinas ostkaka!”.
Hela veckan hade folk sprungit ut och in på Apoteket för
att köpa löpe, en vara som annars inte har nån strykande åtgång. De hade precis fått in en ny sändning.
Färsk ingefära, vaniljstång och mineralsalt går som smör i
butikerna idag. Det har gått så långt att många butiksägare vill
veta i förväg vad Tina ska laga så att de hinner beställa in extra
stora partier av ingredienserna. Wallenbergaren återkom på
menyerna i de svenska hemmen och skapade köprusch efter
kalvfärs och vitt formbröd. Och vem lagade kolja innan Tina
pestoinbakade en sådan i TV?
Idag ligger mat på SVT:s andra plats i publikundersökningarna med över 1,5 miljoner tittare. Hon delar platsen
med Sverker Olofssons konsumentupplysningsprogram Plus.
Varje måndag kväll under våren har vi kunnat följa Tinas
flinka fingrar i TV. Och än är det inte slut på det roliga. En
ny säsong med ytterligare 16 program är redan planerad och
de som bor i Europa
och har tillgång till
SVT Europas sändningar kommer att
Kokboksantikvariat
kunna se dem där.
på internet.
Missa inte det!

BOKKÖKET

Ann-Sofi Ljung Svensson
SWEA Malmö

www.bokkoket.just.nu
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Svenska arvskatteregler
för utlandssvenskar

S

verige anslöt sig genom lagstiftningen som trädde i kraft den 1
januari 1989 till den vedertagna
principen att den enskilda statens beskattningsrätt i första hand ska baseras
på domicilprincipen och inte nationalitetsprincipen. Domicilprincipen innebär att det avgörande för skattskyldighetens omfattning är var arvlåtaren vid
sin död var bosatt och inte medborgarskapet. Det är arvlåtaren eller testators personliga förhållande som principiellt är avgörande för skattskyldighetens omfattning, medan den skattskyldiges status endast undantagsvis påverkar
denna. I viss mån har dock fortfarande
den avlidnes medborgarskap viss betydelse.
Den svenska skattskyldighetens territoriella omfattning regleras i 4 § i Lag
(1941:416) om arvskatt och gåvoskatt.
Obegränsad skattskyldighet
Kvarlåtenskap – oberoende av var i
världen egendomen är belägen – som
efterlämnas av en person, som vid sin
död var bosatt eller stadigvarande vistades i Sverige ska tas upp till arvsbeskattning i Sverige. Obegränsad skattskyldighet föreligger även för egendom,
som efterlämnats av en utomlands bosatt svensk medborgare eller av den som
var gift med en svensk medborgare, om
utflyttningen skett mindre än tio år
före dödsfallet.
Begränsad skattskyldighet
Även om obegränsad skattskyldighet

inte föreligger kan egendom bli föremål
för beskattning i Sverige. Detta kallas
för begränsad skattskyldighet och omfattar egendom som anses ha särskilt
stark anknytning till Sverige, t.ex.
fastigheter i Sverige.
Dubbelbeskattningsavtal
Eftersom olika länder tillämpar olika
principer för att bestämma skyldigheten att betala arvskatt kan dubbelbeskattning av egendom uppkomma.
Dubbelbeskattning är när flera länder
beskattar samma egendom.
För att undanröja orimliga beskattningskonsekvenser vid arv har Sverige
ingått dubbelbeskattningsavtal med
olika länder. Det står nämligen varje
land fritt att i förhandlingar med annat
land bestämma innehållet i ett beskattningsavtal. Många olika dubbelbeskattningsavtal förekommer men för att
åstadkomma någon likriktighet har
OECD, Committee on Fiscal Affairs,
utarbetat riktlinjer för hur ett avtal bör
se ut.
Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal rörande arvskatt med följande länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Israel, Italien, Nederländerna, Norge, Republiken Sydafrika,
Schweiz, Spanien, Storbritannien och
Nordirland, Tyskland, Ungern, USA
och Österrike.
Beslut och överklagan
Svenska skattemyndigheten fattar
beslut i arvskatteärendet på vanligt vis

och som om inget dubbelbeskattningsavtal föreligger. Den skattskyldige, den
som förvärvar egendomen, måste därför vända sig till riksskatteverket med
en skriftlig begäran om befrielse från
eller nedsättning av arvskatt. Den som
inte är nöjd med riksskatteverkets
beslut kan överklaga det till länsrätten.
För att slippa arvskatten under tiden
ärendet prövas kan den skattskyldige
ansöka om anstånd med att erlägga hela
eller del av skatten. Även denna ansökan behandlas av riksskatteverket.
Den svenska skattskyldighetens territoriella omfattningen gällande arv får inte
förväxlas med familjerättsliga regler
som aktualiseras vid en persons död.
Det är fullt möjligt att bodelningsregler
och arvskiften skall ske enligt de regler
som den avlidnes hemland föreskriver. I
andra fall är det möjligt att de regler i
det land där den döde var medborgare
skall tillämpas. Lagvalsreglerna gällande
testamenten har också stor betydelse. I
nästkommande artikel skall frågor och
tips gällande testamenten behandlas.

Christina Carls
SWEA Bryssel

Christina arbetar på juristfirman
Cederholm & Carls med e-post:
christina@cederholm.se

SWEA Medlemsförmån
Swea har fått en ny sjukvårdsförsäkring!
SWEAs tidigare sjukförsäkring slutade gälla den 31 mars
i år. Fr o m 1 april 2003 har vi nu tecknat ett nytt
försäkringsavtal med

International Health Insurance Danmark a/s.
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Ansökan samt information finns på www.swea.org
Du kan även ta kontakt med
Johan Hultgren eller Gunilla Perdius på
tel: +46 8 440 54 40 eller e-post:
johan.hultgren@gefvert.se gunilla.perdius@gefvert.se
SWEA Forum 1/2003
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Så röstar du i höstens
svenska folkomröstning

D

en 14 september skall Sverige
folkomrösta om anslutning till
den europeiska valutaunionen
(EMU), det vill säga om euron ska införas i Sverige eller inte. Enligt svensk
grundlag har regeringen rätt att besluta
om en rådgivande (konsultativ) folkomröstning i vissa frågor. Folkomröstningen binder inte regeringen till ett
visst beslut, men fungerar som en opinionsyttring. Sveriges regering har
dock uttryckt att man har för avsikt att
följa det resultat som denna folkomröstning visar och det är därför viktigt
att alla svenska medborgare, såväl
boende i Sverige som utlandssvenskar,
är med och påverkar regeringens beslut
i frågan om euron ska införas också i
Sverige. Många utlandssvenskar har ju
dessutom erfarenhet av eurons för- och
nackdelar och bör därför ha mycket att
tillföra i frågan.
Vem har rätt att rösta?
Rösträtt har du om du fyllt eller fyller
18 år, senast på omröstningsdagen och
är eller någon gång varit folkbokförd i
Sverige.
För att få rösta måste man finnas med
i en röstlängd. Utlandssvenskar tas upp
om de utvandrat under de senaste tio
åren eller om de senast 30 dagar före
omröstningsdagen anmäler att de vill

tas upp i röstlängden. För den som
redan finns i röstlängden börjar en ny
tioårsperiod löpa efter anmälan om ny
adress till utlandet eller anmälan att
han/hon vill finnas kvar i röstlängden.
En anmälan till röstlängden måste
vara skriftlig och vara inlämnad till
Skattemyndigheten i Spånga senast den
15 augusti, för att den skall gälla vid
folkomröstningen. Blankett för anmälan om upptagande i röstlängden och
övrig information finns tillgängligt på
de svenska ambassaderna och konsulaten. Den finns även att hämta på internet under adress www.val.se (”Blanketter m.m./Blanketter/Rösträtt för utlandssvenskar”) och www.rsv.se (Blanketter Folkbokföring, RSV 7742).
Hur och var kan man rösta?
Röstmottagning kommer att äga rum
på svenska ambassader och konsulat
under augusti och september. Tag med
giltig legitimation och röstkort eller adresskort. (Skickas ut via valmyndigheten till alla utlandssvenskar. Adresskort
kan användas vid röstning på utlandsmyndighet om röstkort saknas.)
Man kan också poströsta. För att
poströsta behöver du:
- röstkort eller adresskort
- valsedel
- valkuvert

- ytterkuvert
- omslagskuvert
- två vittnen över 18 år, som inte är
make, sambo, partner, barn eller
make/sambo/partners barn.
Material för poströstning ska skickas
ut till alla utlandssvenskar. Det finns
också att hämta på ambassaden eller på
konsulaten. En poströst får tidigast göras i ordning den 15 augusti och skall
vara valmyndigheten tillhanda senast
den 15 september.
Den som är funktionshindrad, sjuk
eller gammal och inte själv kan komma
till röstningslokalen kan göra i ordning
en s. k. budröst och låta budet lämna in
rösten på utlandsmyndigheten. Det
finns ett särskilt informationsblad om
hur en budröst skall göras i ordning.
Utlandssvenskar kan också välja i
Sverige, antingen på postkontor eller
på valdagen i den vallokal som gäller
för dem. För röstning på postkontor
krävs röstkort och legitimation. Man
måste vara upptagen i röstlängden för
att kunna rösta i Sverige.
Kontaktuppgifter
Information om folkomröstningen
finns på valmyndighetens hemsida
www.val.se
Beställning av ytterligare material
görs enklast via e-post till
utland@val.se
Frågor om folkomröstningen ställs
till Valmyndigheten på
Tel: +46 8 627 64 30,
Fax: +46 8 627 64 40 eller
E-post: utland@val.se
Frågor kan även ställas till utrikesdepartementet, till ambassaderna och
till konsulaten.

Relocation - ett sätt att underlätta flytten
Att flytta till olika länder har Sweor
erfarenhet av. De viktigaste frågorna,
som ska lösas brukar vara bostad och
skolor. Även om personalavdelningarna på företagen är till god hjälp, så har
man inte resurser att besöka olika
skolor eller åka och se på lägenheter
och hus.
Att anlita en relocation agent som
tar hand om en inflyttande familj gör
hela flyttningen smidig för alla parter.
En mäklare arbetar för värden/säljaren, medan en relocation agent tillgodoser hyresgästens/köparens intressen.
SWEA Forum 1/2003

Internet är en hjälp för att få en
uppfattning om priser och utbud av
fastigheter, men kan aldrig ersätta personlig hjälp och tillgång till expertis.
De bästa objekten kommer ofta inte
ut på internet, utan lämnas direkt från
mäklare till relocation agenter.
Antingen man hyr eller köper sin
bostad så innebär det ett stort
ekonomiskt åtagande. Att få hjälp av
någon, som har erfarenhet av den
lokala bostadsmarknaden och
kännedom om landets hyreslagstiftning, gör att många fallgropar kan

undvikas
Besparing av tid och pengar plus
tryggheten att ha någon som arbetar
enbart för den inflyttande både före
flyttningen och senare är viktigt både
för familjer och företag.
Förutom alla praktiska och juridiska
ting som ska lösas, har man den
känslomässiga delen för hela familjen
att ta hand om. Då är det skönt att
kunna tala med någon, som har personlig erfarenhet av att bo i olika länder.
Aina Sjögren
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FREJA Sagan om Valhalla
av Johanne Hildebrandt (Prisma 2002)
Redan efter första raden var jag såld.
Johanne Hildebrandt lyckades verkligen fånga mitt intresse och sedan
behålla det genom hela boken.
Detta är berättelsen om hur Freja
möter Tor, och hur detta möte förändrar allt. Freja, drottning Åses dotter,
är prästinna i Vanaheim, vars gårdar
plundras av asar som kommit österifrån. Tor är hövdigason bland asarna, son till Oden och
Jorunn. I Vanaheim är det kvinnorna som styr, och den
kvinnliga arvsföljden som är den viktiga. Vem som är ens
fader är ointressant. Hos asarna är det precis tvärtom.
De mäktiga gudinnorna från Vanaheim besitter krafter som
asarnas krigsgud Tiwatz inte är helt rustad att möta.

Häxornas försvarare av Jan Guillou (Piratförlaget 2002)
Under åren 1668 till 1676 brändes över 300 svenska kvinnor på bål som häxor, oskyldigt dömda, men med lagligt stöd
i Andra Mosebok 22 :18 ”En trollkona skall du icke låta leva”.
Jan Guillou återknyter här till sitt yrke som journalist och
följer spåren från häxornas bål till våra dagars panikvågor
kring påstådda massoffer av barn på svarta mässor, förträngda ”incestminnen” och daghem som sägs varit hemliga mötesplatser för våldtäktssekter.
Boken läses som ett rikt dokumenterat historiskt reportage.
Guillou har haft tillgång till de gamla arkiven och läst ett
avsevärt antal arbeten omkring häxprocesserna för att få fram
sanningen om dem, likväl i Sverige som utomlands. Han gör
det på sitt sedvanliga vis med både sarkasm, ironi och till och
med humor. Och en enastående detaljriklighet och noggrannhet som gör boken fascinerande om än något trögläst. Detta

Prästinnorna står i nära relation till sina gudinnor, och de
som är utvalda av en särskild gudinna (som Freja är av mångudinnan) känner och vet sin egen gudinnas vilja starkt inom
sig. Som prästinna kan man inte se till sitt eget bästa utan
måste följa sin gudinnas vilja, något som inte alltid är så lätt.
När jag närmade mig slutet tyckte jag att det krävdes fler
sidor att utveckla Freja och Tors relation, och när jag läst
färdigt kände jag att detta bara var början. För att berätta hela
”Sagan om Valhalla” behövs flera böcker. De är redan planerade.
En hel del kunskap om hur det var i Norden under bronsåldern ligger till grund för denna sannolika historia och gör
den intressant att läsa även som ett historiskt tidsporträtt.
Som ättling till asadyrkarna känns det roligt att få en bild av
hur det kan ha varit en gång, när det hela startade.
Pernilla Ahlin, SWEA Dubai

är definitivt ingen lättläst fiktion.
Det har debatterats i tidningarna om Guillous jämförelser av
häxprocesserna med nutida incestanklagelser och användandet av barnvittnen i rättgångarna. Men trots allt är där påfallande likheter mellan dessa rättegångar förr som nu. Denna del av
boken är dock liten, eftersom bara
de sista avsnitten handlar om detta.
Vad som också framgår med en
skrämmande tydlighet är vår oförmåga att kunna lära av historien
eller att kunna berätta den begripligt och ocensuerat.
Estelle de Tahouët-Roy
SWEA Paris

Presentböcker
Sverige Sweden
Schweden av Chad Ehlers

Swedish Design

Det kanske är en fördel att
vara utlandssvensk när man
ska skildra det som är typiskt
svenskt? Colin Nutleys filmer om Änglagård är ett exempel. Ett annat hittar vi i Chad
Ehlers bok om Sverige. Chad
Ehlers är född i Kalifonien, men är bosatt i Sverige sedan 70talet. Han är fotograf och har i sin bok samlat ett stort antal
enastående vackra bilder över Sverige. Landskaps-bilder,
storstadsbilder, bilder som fångar in våra traditioner, våra
fritidsintressen och vårt sätt att leva. En fantastisk presentbok till våra icke svenska vänner eftersom boken är textad
både på svenska, engelska och tyska, men också en intressant ”nostalgitripp” för oss utlandssvenskar.

av Susanne Helgesson och Kent
Nyberg. (Prisma)
Det allra senaste inom svensk
design finns presenterat i en engelskspråkig utgåva av Swedish
Design, ett tungt och omfångsrikt
bildverk i stort format.
Nästan allt finns med. Naturligtvis även bild på Mats Theselius
fräcka älgskinnsfåtölj från 1985.
Sveriges möbeltrendsättare nummer ett är för tillfället
Norrgavel från Lund. Svenskt så det förslår. De presenteras
utförligt med en intressant historia om formgivaren Nirvan
Richter.
Jag fastnar speciellt för kapitlet om Ingegerd Råman, glaskonstnär på Skrufs glasbruk, och bilderna på hennes mycket
sobra bruksföremål i tunt klarglas.

Anna Carlsson Ring, SWEA Genève

Ann-Sofi Ljung Svensson, SWEA Malmö

(Bonniers 2002)
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Kung Kalle av Kurrekurreduttön. En resa i Efraim
Långstrumps fotspår
av Joakim Langer och
Hélena Regius (Forum 2002)

Kapten Kalle på de sju
haven av Joakim Langer
(Forum 2002)
När Joakim Langer en natt för några år sedan inte kunde
sova, hamnade han i källaren i jakt på en sövande bok.
Istället hittade han bland sin pappas, Pekka Langer, kvarlämnade gamla papper, en tidningsnotis från 1935 om att
”Kung Karl I Pettersson säljer sitt kungarike”. Det blev upptakten till en resa i Kung Efraim Långstrumps spår.
Att ha hittat förebilden till Astrid Lindgrens starke,
stormrike och överallt älskade kung Långstrump på Kurrekurreduttön är naturligtvis en stor sak och jag följer med
nyfikenhet den berättelse som rullas upp i Langers bok,
Kung Kalle av Kurrekurreduttön, som är skriven för både
barn och vuxna.
Den svenske sjömannen Karl Pettersson, som varit på
sjön sen han var sjutton år, led 1904 skeppsbrott utanför den
lilla ön Tabar i Bismarckarkipelagen, där han flöt iland och
senare kom att gifta sig med hövdingens dotter och få åtta
barn. Han anlade ett litet kokosnötimperium, fann guldfyndigheter på sin ö och blev själv kung. Dessutom var Karl
Petterson en stark man. Han kallades ”Strong Charley” och

det sades att han vid ett tillfälle lyft en gästande sjöofficer
från middagsbordet på raka armar och kastat honom utför
verandaräcket rakt ner i en hibiscusrabatt. Mer behövs inte
för att vi ska köpa Langers teori om förebilden till Pippis
pappa. Likheterna med Kung Efraim är slående.
Boken är skriven tillsammans med socialantropologen
Hélena Regius som följt Langer på hans resa till Nya
Guinea.
Joakim Langer har också gett ut en äventyrsbok för barn
på samma tema, Kapten Kalle på de sju haven. Boken handlar
om unge Kalle 12 år som ger sig ut på en spännande resa.
Året är 1885. Oscar II är kung över Sverige och Norge,
Katarinahissen i Stockholm är nyinvgd och Sverige har
några år tidigare sålt kolonin Saint Barthélemy till fransmännen. Intrigen är placerad i en tid i vår moderna historia då
upptäcktsresande var ett yrke på modet bland unga pojkar.
Vi följer Kalle tillsammans med Farbror Urban och upptäcktsresanden Knut Hjalmar Stolpe, StolpHjalle kallad, på
skeppet Vanadis resa runt jorden och får lära oss en hel del
om aboriginer och dromedarer, om
Columbus och Påskön, om svensknorska unionen och slavhandeln. I sin
didaktiska iver och dråpliga humor
påminner boken lite om klassikern
Villervalle i Söderhavet. En hedrande
jämförelse.
Ann-Sofi Ljung Svensson
SWEA Malmö

Sweaboken

Robert Kilberg med hustru Anita på båtfärd i norra
Thailand. Foto: Björn Utholm©

I Medvind och Motlut
av Robert Kilberg
(Eget förlag www. print-on-demand.se)
I Medvind och Motlut är Robert
Kilbergs bokslut över utlandsvistelsen
som kom att vara i hela trettio år. 26 år
ung hoppade han på ett äventyr som
tog honom till Sydafrika, för att sälja
dammsugare genom direktförsäljning.
”Meningen var alltså att jag ostörd av
familjen skulle arbeta i sex månader.
Framför allt skulle firman i Sydafrika
SWEA Forum 1/2003

få chansen att se om jag dög, innan de
bekostade resan för mina tre familjemedlemmar.” Han dög. Familjen kom.
Följande år skulle de komma att tillbringa runt om i världen, bland annat i
Sydafrika, Thailand, Malaysia, USA,
Belgien, Singapore och Japan.
Boken tillägnas familjen ”/…/ som
utan att klaga stod ut med att ett antal
gånger slängas från ett hörn av jordklotet till ett annat.” Det är beundransvärt, för visst måste livet ha tett sig tufft
många gånger med ständig gnagande
ovisshet eller att leva utan ordentligt
skyddsnät. Vi snurrar runt i världen på
olika villkor.
Glädjen att kasta sig ut i det okända
tycks ändå uppväga strapatserna och
Kilberg delar generöst med sig av familjens upplevelser. En sådan, bland
många, är när familjen skall bjuda in
hyresvärdinnan i Bangkok på kaffe i
svensk anda. ”De hade givetvis tagit vår
inbjudan på fullaste allvar och väntade
sig någon lättare lunch i ett svalt rum,

uppassade av vitklädd personal. Istället
satt de nu där under fläkten och baddade pannorna med näsdukar och
drack kaffe med någon liten smulande
bondkaka till. Men de höll masken på
thailändskt vis.” Det visade sig vara en
thailändsk prinsessa som ägde huset
och var hyresvärdinna! Olika iakttagelser om respektive lands invånare gör
att man skrattar gott mellan varven.
Boken ger tankar och funderingar, inte nödvändigtvis svar, men ändå något
att filosofera vidare kring. Läs och begrunda, för det är dels berättelsen om
en äventyrlig familj som inte väjer för
livet och dels en liten lektion i hur
det kan se ut i företagsvärlden ur författarens perspektiv!
Anne-Charlotte
Nilsson
SWEA Bangkok
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Boktips
Mona i rymdåldern av

Pontus 4 meter över marken av Johan Unenge

Filippa Widlund (Carlsén)
Vi har läst om en liten flicka som heter Mona och hon
är hemskt nyfiken på vad
som finns därute i rymden.
Hon far iväg i full fart med
sina raketskor som hon sätter på sig på kvällen när hon
tror att alla har somnat. Ute
i rymden träffar hon bl.a. på en massa ledsna kometer vars
svansar har slocknat, flöjtpelle som säljer rymdkorv och
rymdhunden Lajka som ligger och sover i sin rymdraket. Vi
får följa med Mona till alla planeter i vårt solsystem och
även till solen där det är hett som tusan och en massa solkatter åker hiss upp och ned.
Egentligen består boken av två delar, Planetresan och
Spegelskeppet, men berättelserna hänger hela tiden ihop
och varje övergång känns smidig och märks knappt. Boken
är uppbyggd som en serietidning med många små bilder
med underbara figurer och pratbubblor med ett lättsamt
språk. Man får dock se upp och skilja mellan fakta och fantasi och inte ta allt som står på allvar. Det kan vara bra att
ha någon vuxen i närheten som kan hjälpa till och förklara.
Berättelsen om Mona och hennes äventyr är roliga och fantasifulla och väcker ett intresse för unga läsare att läsa vidare
om världsrymden.
Enligt Anders, 7 år, var berättelsen om solen bäst, inget
var läskigt utan alla var snälla, till och med tjyven. Barn i
förskoleåldern har nog mest glädje av denna bok, dels med
tanke på alla roliga bilder och illustrationer som klarar sig
gott och väl utan text men också för att lite äldre barn
kanske inte riktigt ”köper” allt som Mona gör och träffar på
ute i rymden.
Anders och Åsa Andén
SWEA Chicago

Tänk dig att du ska blanda ihop en liten käck historia. Vad
skulle du ha i den? Kanske lite kärlek, kanske lite… uh… ja
vad ska man ha i? Johan Unenge gör ett superjobb med sin
blandning; av kärlek, skateboard och sorg.
När jag först hörde om boken så var jag inte så jättesugen
på att läsa den. Men efter att ha läst de första två kapitlen så
kunde jag verkligen inte sluta! Det är som när man smakat
lite av kakan och bara vill ha mer och mer.
Boken handlar om Pontus som bor med sin pappa och sin
storasyster Susanne. Han är heltokig i skateboard och är
med i ett skategäng som också är hans bästa vänner. Men en
dag så ser han henne, Helen Lund. Han blir blixtkär. Så nu
måste han leta reda på henne samtidigt som han måste lära
sig en massa trix inför den stora
skateboardtävlingen som är i antågande. Inte nog med det, hans syster
har precis köpt en lägenhet och ska
flytta hemifrån.
För att få reda på mer läs Pontus
4 meter över marken – en bok jag
verkligen kan rekommendera !

Äventyr i Mössens land av Malin Byström (text) och

Boken handlar om ett litet barn som en morgon vaknar förvandlad till en liten söt mus. Hon/han får med förvåning
följa mössens vardag.
Men ingen berättelse utan dramatik. Katten! Hur ska mössen kunna skydda sig mot den hotfulla katten Snurre. Huvudpersonen, som i mitt exemplar av boken heter Olivia, finner
naturligtvis en utväg. Snurre är inte alls
intresserad av att äta möss, utan bara av att leka
med dem. När det går upp för musfamiljen att
katten är en lekfull vän,
slutar sagan, som alltid,
lyckligt. Olivia vaknar
upp morgonen efter
och är sitt vanliga jag.
Men nu har hon en
hemlighet.
Historien är enkel och
bilderna klara och stiliserade utan alltför
mycket detaljer. Ett litet barn mellan två och sex år är den
bästa mottagaren och läsaren av denna lite finurliga barnbok.

Ninni Johansson (bild) (Favoritboken 2001)
Vilket barn skulle inte vilja vara huvudperson i en sagobok? Nu är det faktiskt möjligt för vem som helst. Annika
Persson på Favoritboken i Malmö har kläckt den ljusa idén
med en saga som handlar om just ditt barn eller barnbarn.
Genom att bara låta trycka böcker på
beställning och med handbindning är
det möjligt att byta ut namn på
huvudpersonen och bifigurer och
ändra adresser och orter så att varje
bok blir unik. En bok om Elvira på
Föreningsgatan 57 i Malmö är lika
möjlig som en om Anders på 318,
Hillcrest Avenue i Chicago. Mamma
och pappa, mormor eller farfar kan
också få vara med med sina rätta namn. En bror eller syster
likaså.
Kan det bli personligare? Jo, med ett eget försättsblad med
hälsningar från den som gett bort boken: Glad Påsk Kasper
önskar Mormor&Morfar, Påsken 2002.
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Mikaela Billgren
13 år, Chicago

museiguiden 550 museer i
Sverige (Natur och Kultur 2003)
Fullkomligt oumbärlig, fint formgiven förteckning över svenska museer för
resande i Sommarsverige från norr till
söder. Besök Tändsticksmuseet i Jönköping, Tycho Brahe-museet på Ven
eller varför inte Sveriges kurortsmuseum
i Grythyttan.
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SSHL. En skola för framtiden.

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket är en av Sveriges vackrast belägna skolor.
Den ligger på en kulle i Sigtunas vackraste del, nära Stockholm, Arlanda och Uppsala.

Idrotten har sin givna plats på SSHL. Särskilt lagsporter - både med och utan boll.
Närheten till Mälaren ger roddarna obegränsade möjligheter till träning.

Belöningens stund. Det svindlande ögonblick då åren av sena studiekvällar,
och motsträviga tentor plötsligt får ett värde och blir ett minne för livet.
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket är en av Europas
modernaste och mest framgångsrika internatskolor. Ungefär 
elever studerar här, varav  är internatelever.
Gymnasiet på sshl erbjuder gymnasieskolans naturvetenskapliga
(nv) och samhällsvetenskapliga (sp) program. Samt ett internationellt program (ib) som handhas av International Baccalaureate
Organisation. Examen från dessa ger tillträde till de flesta
högskolor och universitet runt om i världen.

sshl erbjuder dessutom sina elever myp, the Middle Years
Programme - ett arbetssätt där hela processen och inte bara resultatet
värderas. Grundskolan och gymnasiet knyts därmed ihop på ett
naturligt sätt.
sshl är på många sätt en unik skola med stark internationell
prägel, hög pedagogisk kvalitet och studieresultat som imponerar.

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket sshl
Box  S-  Sigtuna. Beställ mer information per tel -  , fax -   eller e-mail info@sshl.se.
Ett besök på vår hemsida rekommenderas dessutom www.sshl.se

